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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Кратко описание на Община град Добрич 
 
Местоположение и граници 

 

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

общини: Добрич-град, Добричка, Балчик, Шабла, Каварна, Тервел, Генерал 

Тошево и Крушари. Общината е разположена в Дунавската хълмиста равнина 

върху Добруджанското плато. Съвременните условия определят двойственият 

характер на Добрич – той е център на едноименната община, а същевременно е 

седалище и на администрацията на Община Добричка, в която има общо 67 

населени места. Ролята му на административен, икономически и обслужващ 

център на областта определят неговото влияние и връзки с населените места. 

Тези връзки са най-силни в границите на бившата селищна система и постепенно 

намаляват до границите на бившия окръг.  

 Регионалните връзки на града се определят от група икономически, 

социални и технически фактори. В съвременните условия тези връзки са 

придобили нов характер, който се определя и от принципа на самоуправление 

на общините. В този смисъл те трябва да се разглеждат като икономически и 

социално необходими и обосновани. 

Град Добрич е вторият по големина икономически център в Североизточна 

България. 

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

степен на урбанизация. Отделните фондове заемат следния дял: 

 фонд "Населени места" - 16 524 дка; 

 производствено-стопански обекти – 3 816 дка; 

 гори, лесопаркове – 7 357 дка; 

 обработваема земя – 72 115 дка 
  

 

 
Климатични особености 
 
 Територията на община Добрич попада в умереноконтиненталната 
климатична подобласт на европейската континентална климатична област. 
Средната годишна температура на въздуха е 10.2°С. Абсолютният температурен 
минимум е отбелязан през януари - минус 22.7°С, а максимумът - през август и 
септември - плюс 39.1°С. Пролетта е сравнително хладна, есента е топла поради 
затоплящото влияние на Черно море. През зимата е по-силно изразено въз-
действието на североизточните въздушни маси, което обуславя по-големите 
различия в термичното ниво през годината. 
 Районът се характеризира с висока влажност на въздуха и слаби валежи - 
540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният 
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максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80% 
от годишните валежи. 
Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2.5 
месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква 
отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на 
дебели преспи. 
 Широкият териториален обсег на Източната Дунавска равнина, 
значителната й отдалеченост от планинските бариери на Карпатите и Стара 
планина от север и юг, както и отвореността й към изток и запад определят и 
ветровия режим. Районът се характеризира като ветровит с нисък процент тихо 
време - около 20% средногодишно. Основният ветрови пренос е от северозапад, 
с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове. 
 Средната относителна влажност на въздуха е 78%. През зимния период 
влажността достига 85-86%, а през лятото спада до 68-69%. 
 
Състояние на околната среда 

Метеорологичните и морфографските условия създават благоприятни 
предпоставки за разсейване на вредните емисии в атмосферния въздух, поради 
което общината е със сравнително нисък потенциал на замърсяване. 

Актуални за град Добрич са факторите, влияещи върху екологичните 
качества на околната среда: автотранспорт, обществено-битови отоплителни 
източници и промишлени дейности, които на този етап са по-незначителни. 
Елементи на въздействие върху човешкото здраве са газовете, съдържащи 
серни и азотни окиси, оловни и серно-кисели аерозоли, прах, малки метални 
частици; отпадъчните промишлени води, съдържащи масла, разтворители, 
нефтопродукти, ароматични вещества; твърдите битови отпадъци; 
транспортните шумови нива. Те въздействат токсично на кръвоносната, 
кръвотворната и дихателната система. При определени метеорологични условия 
в настоящия момент се оформят  две зони на замърсен атмосферен въздух в 
града. 

Водни източници са основно подземните води, които отговарят на 
изискванията на стандарта. Недостигът от питейна вода налага хиперхлориране, 
за да се гарантират микробиологичните показатели. По тези причини е възможно 
да се увеличи количеството на трехалометаните, които имат канцерогенно 
действие. Съдържанието на нитрати е значително под нормата.   
 
 
Икономика и промишленост 

 
Най-важната задача на общината се състои в създаването на рамкови 

условия и инвестиционен климат, които да окажат влияние върху развитието на 
неговите потенциали като един от центровете в Североизточна България в 
международното съревнование с другите големи градове. Икономиката е в 
отговорностите на предприятията. Те осигуряват работни места и носят данъчни 
приходи. 

Община град Добрич, център на голям селскостопански регион, разполага 
с добре оформен промишлен комплекс – разнообразна отраслова и 
подотраслова структура и специализация; балансирано развитие на 
производствените мощности; добре подготвени кадри; сравнително добра 
инженерна и техническа инфраструктура в индустриалните райони. 
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Слабостите са свързани главно с инфраструктурни проблеми, като 
основно внимание е отделено на водата, пътната мрежа и т.н. Като слабост от 
втора степен на значимост е липсата на програма за възстановяване на 
индустрията. 

Възможностите за развитие на общината са свързани с изграждането на 
хранително-вкусовата промишленост, привличане на нови инвестиции, 
натоварване на съществуващите промишлени мощности и основни фондове. 
Опасности има в засилените демографски проблеми, както и закриването на 
промишлени предприятия. Структурата на  промишлеността  в  Общината  се  
определя  от  основните отрасли: хранително – вкусова промишленост, лека 
промишленост, машиностроене и строителство.  
 
Сграден фонд 
 
Жилищни сгради  
Общият брой на жилищата в общината е 61 862 (към 31.12.2018 г.). От общия 
брой на жилищата: едностайни – 5 761, двустайни – 21 822, тристайни – 20 633, 
четиристайни – 9 672, петстайни – 2 080, шест и повече стаи – 1 894. Полезна 
площ – 3 655 608 м2; 
 
Сгради, собственост на общината 
- Брой сгради – 62 
- Разгъната застроена площ 283 070,97 м2.  
 
 
Приоритети за развитие 
 

С Решение № 33-3/24.06.2014 година Общински съвет град Добрич прие 
Общински план за развитие 2014 – 2020 на Община град Добрич. В съответствие 
с анализа, визията и стратегическите цели на политиката за развитие на Община 
град Добрич и отчитайки  възможностите и перспективите за местно развитие и 
за развитие на региона, както и структурните проблеми, които трябва да бъдат 
решени през този период, стратегията за развитие определя следните 
приоритети в Общинския план за развитие за плановия период, както следва: 

1. Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна 
икономика, основана на знанието, реализираща местните потенциали и 
предимства; 

2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща 
условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции 
и местоживеене; 

3. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината; 
4. Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на 

управлението; 
5. Развитие на сътрудничеството за европейско териториално 

сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството. 
Стратегическите цели на общината ще се реализират чрез избраните 

приоритети за развитие, всеки от които има балансиран принос за постигането 
на една от стратегическите цели. В този аспект на вътрешна обвързаност и 
обоснованост на стратегията Приоритети 1 и 2 ще допринесат за постигането на 



 

Енергийно устойчив Добрич 2030 
 

6 

Цел "Икономически растеж", а Приоритети 3, 4 и 5 ще бъдат насочени към 
реализацията на Цел "Повишаване на жизнения стандарт". 

 
Настоящият документ „Енергийно устойчив Добрич 2030“ - План за 

действие за устойчиво енергийно развитие на Община Добрич 2020-2030“ 
(ПДУЕР) е разработен в изпълнение на задълженията към Споразумението на 
Кметовете. Поддържащи документи на ПДУЕР са Общинската енергийна 
програма 2020-2024, разработена в съответствие с изискванията на Закона за 
енергийна ефективност, както и Програмата за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община град Добрич 2020-
2024, разработена съгласно изискванията на Закона за енергия от възобновяеми 
източници.  

 
 

Инициативата „Споразумение на Кметовете“  
 
Споразумението на Кметовете е основното европейско движение с участието на 
местните и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с 
повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми 
енергийни източници на техните територии.  
Поемайки тази отговорност, подписалите Споразумението целят да постигнат и 
дори да надминат целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 с поне 20% 
до 2020 г. 
Последните решения на Европейския парламент, които бяха гласувани през 
ноември 2018 г., определят целта за повишаването на енергийната ефективност 
да достигне 32,5%, а увеличаването на дела на енергията от възобновяеми 
източници -  32% до 2030. С това предизвикателствата стават все по-високи, а 
възможностите за тяхното постигане – нищожни без участието на местните 
власти. Ето защо основният принос за устойчивите решения за смекчаване на 
въздействието върху климата се подпомага от задълбочените и постоянни 
усилия в подобряването на енергийната ефективност и използването на 
енергията от възобновяеми източници. 
 
Споразумението в началото 
 
След приемането на законодателния пакет от мерки в областта на климата и 
енергетиката през 2008 г., Европейската комисия стартира Инициативата 
„Споразумението на Кметовете“, за да подкрепи и подпомогне местната власт 
при прилагането на политиките за устойчива енергия. В действителност, 
местните власти играят ключова роля за ограничаване последиците от 
изменението на климата, още повече, като се вземе предвид, че 80% от 
консумацията на енергия и емисиите на CO2 се свързват с дейностите, 
осъществявани в градска среда. Европейските институции обрисуват 
Споразумението на кметовете като пример за изключителен модел за 
управление на няколко нива, поради уникалните му характеристики - 
единственото по рода си движение, включващо заинтересованите лица на 
местно и регионално ниво за изпълнението на целите на ЕС.  
С оглед превръщането на политическия ангажимент в конкретни мерки и 
проекти, подписалите Споразумението се задължават да изготвят 
инвентаризация на базовите емисии, както и да предоставят План за действие 
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за устойчива енергия (ПДУЕ), очертаващ ключовите действия, които планират да 
предприемат. Освен спестяване на енергия, резултатите от действията на 
подписалите Споразумението са многообразни: създаване на квалифицирани и 
стабилни работни места, които не подлежат на делокализация; здравословна 
околна среда и качество на живот; подобрена икономическа 
конкурентоспособност и по-голяма енергийна независимост.  
Въпреки нарастващия брой на общините, декларирали политическа воля да 
подпишат Споразумението, те невинаги имат финансовите и технически ресурси 
да изпълнят ангажиментите си. Именно поради тази причина, в рамките на 
Споразумението се присъжда специален статут на мрежите и публичните 
администрации, които имат възможност да подкрепят подписалите 
Споразумението при изпълнението на амбициозните им цели. Координатори по 
Споразумението, включително области, региони и национални органи на 
управление, предоставят стратегически насоки, финансова и техническа 
подкрепа на подписалите Споразумението. 
 
Мрежа на местните власти, позната като „Поддържащи структури на 
Споразумението”, допринася за постигането на максимален ефект от 
инициативата, чрез дейности за насърчаване, осъществяване на връзка между 
членовете и платформи за обмяна на опит. 
 
Бюрото на Споразумението на Кметовете ежедневно предоставя 
насърчителна, техническа и административна подкрепа на подписалите 
Споразумението. Бюрото се управлява от консорциум от мрежи, 
представляващи структурите на местните и регионални власти. 
 
В сътрудничество с Бюрото, Съвместният изследователски център на 
Европейската комисия оказва подкрепа на подписалите Споразумението по 
научни и технически въпроси, свързани с инвентаризацията на емисиите и 
плановете за действие. Съвместно с Бюрото са разработени редица 
инструменти и методологии за ръководство и насока на подписалите 
Споразумението при изпълнение на свързаните с него процеси. 
 
Успоредно с Европейската комисия, Споразумението на кметовете се ползва с 
голяма институционална подкрепа, включително от Комитета на регионите, 
който поддържа инициативата от нейното създаване; от Европейския парламент, 
където са проведени три церемонии по подписване; както и Европейската 
инвестиционна банка, която подкрепя местните власти за разгръщане на 
инвестиционния им потенциал. 
 
В стратегията на ЕС – Европа 2020, на централно място са поставени 
изменението на климата, преходът към нисковъглеродно развитие и постигането 
на целите на ЕС 20/20/20 до 2020 г.  
 
 
 
 
Основните Европейски цели в областта на енергията са: 

 Намаляване на емисиите на парниковите газове на ЕС най-малко с 20% 
спрямо нивата от 1990 г.; 
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 20 % от енергопотреблението на ЕС да е от възобновяеми енергийни 
източници; 

 20 % намаляване на  крайното енергийно потребление. 
 
Споразумението и добавяне на нови ангажименти 
 

Споразумението е инициатива, в която местните и регионални власти се 

ангажират доброволно с постигането и надхвърлянето до 2020 г. на 

определената от Европейския съюз (ЕС) цел за намаляване на емисиите на CO2 

с 20 %. Но неотдавна ЕС пое нов ангажимент, а именно да намали емисиите на 

CO2 с 40 % до 2030 г. Рамката на политиката на ЕС за 2030 г. също определя 

като цел на ЕС постигането на поне 27-процентен дял на енергията от 

възобновяеми източници в крайното енергийно потребление и поне 27 % 

допълнителни икономии на енергия до 2030 г. 

В по-дългосрочен план ЕС цели до 2050 г. да намали своите емисии на 

парникови газове значително — с 80-95 % в сравнение с нивата от 1990 г., за да 

се ограничи увеличението на глобалното затопляне до 2 °C.  

  
Местните власти играят водеща роля в ограничаването последиците от 
промените в климата. Участието им в Споразумението на кметовете ги подкрепя 
в това начинание, предоставяйки им признание, ресурси и възможности да 
работят в мрежа, необходими за придвижване на ангажиментите им по 
отношение на енергията и климата на следващо ниво. 
В условия на децентрализация и разширяване правомощията на местното 
самоуправление, общините придобиват все по-значителни функции в 
управлението на енергията. Рационалното използване на енергийните ресурси, 
производството и доставката на енергия са основна грижа на общинските власти. 
През последното десетилетие нараства и загрижеността за ефекта от 
парниковите газове върху изменението на климата и ролята, която имат 
местните власти за противодействие на климатичните промени. Енергийното 
планиране и осигуряване на енергийна независимост се превръща в основен 
компонент на политиката за устойчиво развитие на всяка община.  
През 2008г. Община Добрич се присъединява към Инициативата „Споразумение 
на Кметовете“ – последната най-амбициозна инициатива на европейската 
общност, с която се признава водещата роля на местните власти в постигането 
на целите за намаляване на CO2 с поне 20% до 2020г. Общината се ангажира с 
разработването на местен план за действие за повишаване на енергийната 
ефективност, оползотворяване възможностите на възобновяемите енергийни 
източници и намаляване на емисиите парникови газове.  
Като местен орган на управление, Община Добрич определя местната устойчива 
енергийна политика, дефинира приоритетите в развитието й и създава условия 
за изпълнение на местни енергийни инициативи в качеството си на: 

- консуматор и доставчик на услуги; 
- основен фактор за вземане на местни стратегически решения и 

утвърждаване на стандарти за енергийна ефективност; 
- модел за енергийно поведение; 
- бенефициент и изпълнител на проекти, в областта на енергийната 

ефективност и оползотворяване на енергия от възобновяеми източници. 
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Община Добрич притежава потенциал за използване на енергия от 
възобновяеми източници и възможност за насърчаване прилагането на мерките 
за енергийна ефективност. Делът на тази енергия може да осигури значителна 
част от общото крайно енергийно потребление в бизнеса и домакинствата.   
 
 
Нормативна База  
 
Настоящият План за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 
2020-2030г. „Енергийно устойчив Добрич 2030“ е основен инструмент в процеса 
на енергийно планиране на местно ниво. Планът е съобразен с утвърдените от 
ЕС времеви програмни цикли за планиране, а именно:  

- Краткосрочни – 2020-2024 година; 
- Средносрочни – 2020-2030 година; 
- Дългосрочни – до 2050 година. 

 
Разработването на плана е в съответствие със следните документи: 
 

 Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз (Трети 
либерализационен пакет в енергетиката „Енергетика и климат“) 

 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 
2010 г. относно  енергийните характеристики на сградите; 

 Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 
октомври 2012 г. относно енергийната ефективност; 

 Пътна карта за енергетиката до 2050 г. 
 Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. 
 Стратегия „Европа 2020” 
 Първи национален план за действие по енергийна ефективност; 
 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; 
 Закон за енергийната ефективност; 
 Закон за енергията от възобновяеми източници; 
 Закон за опазване на околната среда;  
 Закон за регионално развитие; 
 Закон за устройство на територията; 
 Национална стратегия за регионално развитие; 
 Национална жилищна стратегия 2018-2030 г.; 
 Други стратегически документи. 
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ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ 
 
 
Производство и доставка на енергия 
 
Основни производители и доставчици на енергия в Общината 
 
Електроснабдяване 

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

• Подстанция "Добрич" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 МVА; 
• Подстанция "Фаворит" - 110/20 кV с мощност 2 х 40 МVА; 
• Подстанция "Нона" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 МVА. 

Подстанция "Добрич" е свързана с националната енергийна система 
посредством два електропровода 110 кV (извод Ботево и извод Дончево). 
Трите подстанции - "Добрич", "Фаворит" и "Нона", са свързани с енергиен пръстен 
чрез електропровод 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с 
енергийния пръстен на Добричка област посредством електропроводни връзки 
110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Балчик и Шабла. 
През града преминава въздушен електропровод 110 кV между подстанция 
"Добрич" и подстанция "Нона", като трасето ползва земната ивица по 
суходолията до бул. "Русия". 
Комунално-битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 
20 кV - ВС "Болницата", ВС "Добрич-1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". 
Потребителите от промишлеността се осигуряват от 15 броя възлови (заводски) 
подстанции 20 кV. 
На територията на община град Добрич функционират 400 броя 
трансформаторни постове 20/0.4 кV . Разпределителната мрежа 20 кV в зона 
ОБИТАВАНЕ е кабелна, а в градския център е изграден колектор. 
„Електроразпределение Север“ ЕАД е електроразпределителното дружество, 
осигуряващо електроснабдяването на територията на гр. Добрич. 
 

Газификация 
 

 „Аресгаз“ ЕАД  е дружеството, осъществяващо дейността си на базата на 
издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране лицензии за дейностите 
„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен 
снабдител“ на територията на Община град Добрич. „Аресгаз“ 
ЕАД  е основано през 1993 г., а развива дейности в газовия сектор от 1994 г. Към 
момента дружеството е едно от най-големите енергийни предприятия в България 
в сектор „Енергетика – Природен газ“, с основен предмет на дейност изграждане 
и експлоатация на газоразпределителни системи, пренос, разпределение и 
снабдяване с природен газ. От 2001 г. дружеството има издадени лицензии 
за територията на общините Добрич и Търговище. Газификационната мрежа е в 
процес на поетапно разширяване. Изградена е Автоматична газорегулираща 
станция. Реализирани са и са пуснати в експлоатация 3 клона, обслужващи 
промишлени и комунални обекти. Газифицирани са почти всички общински 
обекти - детски  градини, детски ясли, училища, социални и здравни обекти, 
административни сгради. Голяма част от жилищата са газифицирани. След 
преминаването към горивна база природен газ в общинските обекти, са спестени 
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и пренасочени към други социални дейности значителни бюджетни средства, в 
резултат от икономиите. 

 
Използване на енергия от възобновяеми източници 
 
В съответствие с Директива 2001/77 на ЕС в подкрепа на произведената 
електроенергия от ВЕИ, основавайки се на пазарните механизми, в Закона за 
енергетиката са предвидени мерки за поощряване и устойчиво използване на 
ВЕИ. Освен това в Закона за енергията от възобновяеми източници ясно са 
разписани отговорностите и задълженията на органите на държавната власт и 
органите на местното самоуправление. 
Използването на ВЕИ може да играе ключова роля за постигане на 
дългосрочните цели за икономическо и устойчиво развитие на местно ниво. 
Община град Добрич води целенасочена политика за устойчиво използване на 
енергията от възобновяеми източници. Тя е свързана с усилията в посока на 
надеждно и съобразено с изискванията на околната среда енергоснабдяване, 
към увеличаване дела на енергията, произведена от възобновяеми източници, 
което от своя страна ще доведе до: 

 увеличаване на енергийната независимост; 

 намаляване вноса на горива; 

 подобряване сигурността на енергоснабдяването; 

 постигане на националните цели чрез изпълнение на Националния План 
за действие за енергия от възобновяема енергия, съгласно чл. 4 от 
Директива 2009/28/ЕО, а именно: 

o нарастване на дела на ВЕИ в брутното крайно енергопотребление 
от 9.4% през 2005 г. до 16% през 2020 г. 

o достигане на 10% дял на енергията от ВЕИ в общото потребление 
на горива през 2020 г.  

 разкриване на нови работни места и повишаване на трудовата заетост;  

 повишаване  конкурентоспособността  на българската икономика; 

 внедряване на високи технологии за рационалното използване на 
горивата и енергията; 

 въвеждане на условия за пазарни отношения; 

 предотвратяване изхвърлянето в атмосферата на значителни количества 
серен двуокис, въглероден диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, 
хлороводород и твърди частици; 

 предотвратяване замърсяването на води, ангажирането на обработваеми 
земи и други негативни екологични ефекти; 

 
 Съгласно последните промени приети от Еврпопейският парламент се 
залaгат следните още по- високи цели : повишаване на енергийната ефективност 
с 32,5% до 2030; Дял на ВЕИ поне 32% от общата енергийна консумация; стимули 
за биогорива от втора генерация; 
Тези промени все още не са отрзени в националните стратегии, но при тяхната 
актулизация (изтичат 2020 г.) със сигурност поставените цели ще бъдат 
повишени.  
 

Всички потенциални възможности за оползотворяване на енергия от 
възобновяеми източници на територията на Община град Добрич са подробно 
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описани в Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на Община град Добрич за периода 2020 – 2024 година. 
 
 
 
Енергийна ефективност за устойчиво развитие 
 
Функции на общините и дейности, свързани с изпълнението им 
 
Изпълняваните от европейските общини функции по отношение на енергията ги 
поставят в различни роли: 

- Общината като потребител на енергия; 
- Общината като производител и доставчик на енергия; 
- Общината като регулатор и инвеститор в местния енергиен сектор; 
- Общината като източник на мотивация за по-ефективно 

производство и потребление на енергия и за опазване на околната 
среда.  

За изпълнение на тези функции местните органи на властта предприемат най-
различни действия. Значителен брой от тях насочват усилията си към 
намаляване на потреблението на енергия и оттам на общинските разходи за 
енергия, свеждане до минимум на вредното въздействие върху околната среда в 
резултат от използването на енергия на територията на общината и промяна в 
поведението на крайните потребители от жилищния сектор, услугите и местната 
промишленост. 
 
Основни дейности, свързани с изпълнението на функцията 
„потребител на енергия“  
 

Сфери на 
въздействие 

Възможни действия 

 
Общински 

сгради 

Разработване на програми за реконструкция на общинския 
сграден фонд 

Енергийно обследване на общинските сгради и 
разработване на проекти за повишаване на енергийната 
ефективност 

Реализиране на мерки за повишаване на енергийната 
ефективност в общински сгради  

Управление на енергията в общинските сгради 

Системи за 
външно 

изкуствено 
осветление 

Енергийно обследване на публичното осветление на 
улици, площади и открити обществени площи (паркове, 
градини, гаражи) 

Превантивна поддържа на системите и съоръженията за 
улично осветление 

Реализиране на мерки да повишаване на енергийната 
ефективност в системите за външно изкуствено 
осветление 

Общински 
транспорт 

Мониторинг на потреблението на горива от обществен 
транспорт 

Превантивна поддръжка на транспортните средства  

Обновяване на автомобилния парк 
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Основни дейности, свързани с изпълнението на функцията 
„производител и доставчик  на енергия“  
 

Сфери на 
въздействие 

Възможни действия 

 
Производство 
на топлинна и 
електрическа 

енергия и 
използване на 

ВЕИ 

Енергийни обследвания на системите 

Повишаване на ефективността и производството на 
топлинна енергия и електроенергия 

Въвеждане на комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия 

Определяне на потенциала за използване на ВЕИ 

Пренос и 
разпределение 
на енергията 

Оптимизация на системите за разпределение на енергията 

Намаляване на загубите при преноса и разпределението и 
подобряване на енергийната ефективност на системите 

Изграждане на съоръжения за производство на енергия от 
възобновяеми източници 

Потребление на 
енергията 

Въвеждане на управление на енергията в сферата на 
потреблението 

Въвеждане на планиране с минимални разходи  

Провеждане на интегрирана политика по отношение на 
производството, преноса и разпределението на енергията 

 
 
Основни дейности, свързани с изпълнението на функцията 
„регулатор“  
 

Сфери на 
въздействие 

Възможни действия 

Планиране на 
устойчивото 
развитие на 
общината 

Разработване на общински енергийни стратегии като 
съставни части от стратегиите за устойчиво развитие на 
регионите и общините 

Разработване на общински енергийни програми и планове 
за действие 

Устройствени 
планове 

Разработване на различни варианти за развитие на 
енергийните мрежи 

Оценка на въздействието и избор на оптимални варианти 
за енергоразпределение  

Оптимизация на функционалното зониране за намаляване 
на нуждите от транспорт (ежедневни пътувания до и от 
работното място) 

Оптимизация на схемите за транспортни комуникации, с 
оглед намаляване на интензивността на уличното 
движение 

Изпълнение на пилотни биоклиматични 
(природосъобразни) архитектурни проекти на територията 
на общината 
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Местни 
строителни 

правила, 
стандарти и 

практики 

Въвеждане на управление на енергията в сферата на 
потреблението 

Въвеждане на планиране с минимални разходи  

Провеждане на интегрирана политика по отношение на 
производството, преноса и разпределението на енергията 

Техническа 
инфраструктура 

Реконструкция на съществуващата техническа 
инфраструктура с оглед намаляване на енергийните загуби 
за подобряване на енергийната ефективност 

Изграждане на нова енергийноефективна техническа 
инфраструктура 

 
Основни дейности, свързани с изпълнението на функцията „източник 
на мотивация“  
 

Сфери на 
въздействие 

Възможни действия 

Инвеститори и 
инвестиции 

Разпространение на информация за преимуществата на 
инвестирането в мерки за енергийна ефективност 

Разпространение на информация за инвестиционната и 
данъчната политика на общината  

Крайни 
потребители на 

енергия 

Разпространение на информация за достъпните 
възможности за по-ефективно използване на енергията 

Изпълнение на демонстрационни проекти, които 
илюстрират преимуществата на енергийната ефективност 
и практически начини и средства за постигането й  

Осигуряване на консултантска помощ за изпълнение на 
проекти за повишаване на енергийната ефективност 

Стартиране на програми за обучения, насочени към 
придобиването на практически знания и умения за 
изпълнението на проекти за енергийна ефективност 

Въвеждане на морални и материални стимули за 
подобряване на енергийната ефективност в сферата на 
потреблението 

Насърчаване на развитието и използването на 
обществения транспорт за сметка на частните МПС 

Насърчаване на биоклиматичната (природосъобразна) 
архитектура 

Местни данъци 
и такси 

Прилагане на данъчна политика, насочена към 
стимулиране на крайните потребители да повишават 
ефективността на потреблението на енергия 

Прилагане на данъчна политика, насочена към 
насърчаване на инвестициите в мерки за повишаване на 
енергийната ефективност  

 

Положителни резултати на общината по линия на ЕЕ  

С повече от 20 години традиции в изпълнението на проекти за енергийна 

ефективност, Община Добрич се отличава като една от най-активните и успешни 

български общини в прилагането на политики за устойчиво енергийно развитие. 



 

Енергийно устойчив Добрич 2030 
 

15 

Общината е активен член и една от основателите на първата общинска 

формация в България, създадена с цел повишаване на енергийната 

ефективност в общините – Общинска мрежа за енергийна ефективност 

ЕкоЕнергия. В общинската администрация е обособено структурно звено – звено 

за управление на енергията - на което да е вменена отговорността по реализация 

на цялостния процес на планиране, изпълнение и мониторинг на устойчиви 

енергийни политики на местно ниво. Екипът от експерти със задълбочена 

подготовка в общинското енергийно планиране и управление е с ясно 

дефинирани задачи по отношение на генерирането и анализа на информация, 

планиране, реализация и контрол на мерките за енергийна ефективност, 

изпълнението на местните планове и проекти за енергийна ефективност и 

мониторинг на изпълнението съобразно заложените цели. 

Планирането и осъществяването на мерки за енергийна ефективност се въвежда 

като ключов елемент във всички секторни политики и капиталови инвестиции в 

общината. Информация за потреблението на горива и енергия от общински 

обекти е събрана в информационна система, предоставена от ЕкоЕнергия, която 

е в основата на провеждането на политика за енергийна ефективност в 

общината. За съжаление, тази информационна система е остаряла и не 

предлага пълната функционалност, необходима за осъществяване на функциите 

и изпълнение на задълженията на общината. Въпреки това, поддържането на 

тази информационна база спомага изключително благоприятно процеса на 

енергийното планиране в общината. 

Още през 2000 г. в Добрич официално е открито Общинското бюро за енергийна 

ефективност. С помощта на ЕкоЕнергия, през 2008 г. Добрич става първата 

община в България, в която е открит Информационен център за енергийна 

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

общината получават актуална информация за възможни технически и 

организационни мерки за повишаване на енергийната ефективност; материали, 

изделия, уреди и технологии за повишаване на енергийната ефективност; 

действащата нормативна уредба в тази област; възможности за финансиране на 

проекти за ЕЕ и ВЕИ от специализирани фондове и търговски банки или чрез 

целеви национални и международни програми; добри практики и примери за 

успешно реализирани проекти и др.  

 
Община град Добрич е сред първите и най-активни общини в България, които се 

присъединяват към Споразумението на кметовете, като прави това още през 

2008 г. В изпълнение на задълженията си по Споразумението общината 

разработва “Енергийно устойчив Добрич 2020“ - План за действие за 

устойчиво енергийно развитие на община Добрич 2010-2020” (ПДУЕР), който 

е публикуван през 2011 г. 

Съгласно правилата, заложени в инициативата „Споразумението на кметовете“, 

Община град Добрич като неин член поема отговорността за намаляване на 
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емисиите СО2, произведени на територията ѝ, чрез подобряване на енергийната 

ефективност в жилищните и обществени сгради, общинското осветление, 

промишлените обекти, както и енергийната ефективност на обществения и личен 

транспорт. Планът „Енергийно устойчив Добрич 2020“ има за главна цел да се 

превърне в инструмент за реализиране на общинската политика в областта на 

енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Заедно с това цели 

повишаването на качеството на живот и енергийния комфорт при най-ниски 

разходи. С това общината поема ангажимента да постигне за периода на плана 

най-малко следните цели в трите основни направления: 

 25 % намаляване на въглеродните емисии;  

 25 % намаляване на енергопотреблението;  

 20 % дял на ВЕИ в общото енергопотребление.  

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект разработва Анализ и препоръки 

към енергийното планиране с фокус върху общинския сграден фонд на Община 

град Добрич. Анализът се реализира в рамките на проект „EmBuild: Подкрепа за 

публичните власти за разработване на дългосрочни стратегии за мобилизиране 

на инвестиции в обновяване на сградния фонд“ по програма „Хоризонт 2020“ на 

Европейския съюз. Съгласно анализа и окончателните данни за енергийната 

консумация, описани в ПДУЕР, общата сума на енергопотреблението от всички 

сектори е 322 964,91 MWh за базовата 2000 г. От тях  конкретната цел за 

намаляване на енергийната консумация от всички включени сектори (общински 

сгради, улично осветление, жилищен сектор, индустрия и транспорт) е 87 514,40 

MWh или общо с 27,07% до 2020 г. 

 

Приоритетни области и постигнати резултати 

В плана са идентифицирани 4 основни приоритета: 

1. ПРИОРИТЕТ №1. Прилагане на интегриран пакет от мерки за 

подобряване на енергийната ефективност в общинския сектор. В този 

приоритет са фокусирани основните усилия за повишаване на 

енергийната ефективност в сградите. До 2020 г. първата цел  по 

приоритета определя повишаването на енергийната ефективност в 

общинските сгради с поне 30% . За постигането на тази цел общинското 

ръководство определя мерки като реконструкция и обновяване на 

съществуващата общинска социална, образователна и административна 

инфраструктура, въвеждане на система от стандарти за енергийна 

ефективност при строежа на нови и съществуващи сгради, подобряването 

на системите за контрол и мониторинг.  

2. ПРИОРИТЕТ №2. Подобряване на енергийната ефективност в жилищните 

сгради на територията на Общината. Предвидените мерки са извършване 

на обследвания, въвеждане на пакети от мерки за ЕЕ, консултативни и 

информационни инструменти, стимулиране на сътрудничеството между 
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жилищните асоциации, разработване на местни финансови механизми, 

информационни кампании, обучения в училищата за промяна на 

поведенчески модели и др. 

3. ПРИОРИТЕТ №3. Повишаване на енергийната ефективност в местната 

промишленост. Мерките и дейностите към приоритета включват 

използване на високоефективни уреди за отопление в МСП-та, 

изграждане на партньорства, консултантски програми за МСП за ЕЕ, 

разработване на механизми за ПЧП и внедряване на ВЕИ, иновационни 

технологии в бизнеса, данъчни преференции и стимули, специализирано 

административно обслужване и др. 

4. ПРИОРИТЕТ №4. Въвеждане на управление на енергията на територията 

на общината. Мерките по този приоритет включват система за обучение 

на експерти, усъвършенстване на системата за отчитане, контрол и 

анализ на енергопотреблението, разработване на „зелени“ обществени 

поръчки, проучване на потенциала на ВЕИ, алтернативни източници на 

финансиране и др. 

 
Обобщена оценка на изходното състояние 
 
Консумация на енергия 
 
Както в Република България, така и в град Добрич, въпросите за замърсяването 
на околната среда в резултат на неефективното изразходване на енергията са 
особено актуални. Един от подходите за подобряване на екологичната 
обстановка е реализацията на проекти и програми за икономия на енергия за 
значими групи от консуматори. 
Обектите са с голямо разнообразие в структурите според годината на 
построяване и състоянието на сградите. Обща черта е нерационалното 
използване на енергията, която съществено надхвърля нивата за ефективна 
консумация, постигани в подобни сгради в развитите страни. 
 
На територията на Община град Добрич се използват следните източници на 
енергия: електричество; природен газ; дърва; въглища; петрол; дизел. 
Енергийната консумация, разделена по източници (в Тераджаули), е посочена на 
диаграмата във Фигура 1.  
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Фиг.1 
 

Анализ на енергопотреблението за периода на действие на ПДУЕР 2010-2020: 
 
1. Общински сграден фонд  

 

Дейностите, които включват внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

общинския сграден фонд на Община град Добрич са в обхвата на Приоритет №1. В 

цел 1.1. на същия приоритет попада и целта за подобряване на енергийната 

ефективност в общинските сгради с поне 30%. Важно е да се отбележи, че при точното 

пресмятане на цифрите общинската администрация всъщност си поставя дори още 

по-амбициозна цел от 40% намаление на енергийното потребление спрямо 2000 г., 

приета за базова година. До момента от 66 сгради, влизащи в обхвата на текущия 

анализ, 16 сгради са с изпълнени мерки за ЕЕ, за които се постига задоволителен 

енергиен клас според законодателството. Заедно с тях са внедрени частични мерки в 

още пет сгради. Съгласно данните, събрани в информа-ционната база (Приложение 

1) общият брой на общинските сгради с мероприятия в ЕЕ към настоящия момент е 

21. 

От данните, представени в мониторинговия доклад за напредъка по изпълнението на 

ПДУЕР за 2017 г., които са публично достъпни на сайта на Споразумението , става 

ясно, че емисиите в сектора на общинските сгради намаляват от 3 861 тСО2 през 2000 

г. до 2 626 тСО2 през 2016 г., което представлява намаление с 32% за сравняваните 

години. Резултатът се дължи на въведените мерки за енергийна ефективност, смяна 

на горивната база и намаляване на енергийното потребление. 

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

брой на жилищата: едностайни – 5 761, двустайни – 21 822, тристайни – 20 633, 

четиристайни – 9 672, петстайни – 2 080, шест и повече стаи – 1 894. Полезна 

площ – 3 655 608 м2; 

 

Енергийна консумация по източници (в TJ)
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Предвидените в Приоритет 2 (жилищни сгради) мерки, описани в плана, могат да 

бъдат достатъчно ефикасни, за да се мотивират собствениците на жилища за 

подобряването на енергийната ефективност. Добър пример за това е Националната 

програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС), 

в която, Община град Добрич постигна добри резултати.  

По програмата към момента са обновени 38 многофамилни жилищни сгради от общо 

50 сгради, за които са сключени договори за целево финансиране и предстои 

реализацията на мерките за енергийна ефективност. Общата стойност на 

инвестицията е 40 милиона лева, а очакваното намаление на енергия след 

изпълнение на всички мерки за енергийна ефективност е около 25 000 MWh/год. или 

са постигнати 89% от поставената цел за енергийни спестявания в жилищния сектор. 

От мониторинговите данни за сектора на жилищните сгради, публикувани на сайта на 

Споразумението на кметовете, става ясно, че въглеродните емисии намаляват от 51 

602 тСО2 (2000 г.) на 33 597 тСО2 (2016 г.) или 35% по-малко. емисиите от СО2, както 

е отчетено на сайта на Споразумението. 

 
Ефекти от нормализацията на потреблението 
 
Особеност при НПЕЕМЖС, както и при внедряването на мерки за ЕЕ в публичните 

сгради, е че реалното потребление е много по-ниско от нормализираното 

(изчислителна стойност при постигнат нормативен топлинен комфорт във всички 

помещения), а през 2000 г. би следвало да има още по-голяма разлика между 

реалното и нормализираното потребление, тъй като от тогава има доста по-голям 

брой реализирани проекти. Фигура 2 по-долу дава информация от последните 

изчисления и резултати от въведени мерки за ЕЕ в многофамилни сгради в град 

Добрич по НПЕЕМЖС. Както в цялата страна, преди реализиране на проектите се 

наблюдава сериозно недоотопляне и/или не напълно използване на помещенията, 

което води до ниско реално потребление на енергия. След проектите се потребява 

почти същото количество енергия, но при много по-добри условия в помещенията и 

комфорт, отговарящи на нормативните изисквания и стандарти. 

При запазването на същия занижен комфорт и/или непълното използване на 

помещенията на сградите, в които са внедрени мерки за ЕЕ, е нормално и разходите 

за енергия, респективно и срокът на откупуване на инвестицията, да са по-ниски от 

изчислените. Това дава основание на местната власт да се допитва и събира 

допълнителна информация за съществуващите нива на комфорт и режим на ползване 

на сградите. С помощта на тази информация ще бъде възможно реалистично 

прогнозиране на спестяванията и адекватни резултати от последващия мониторинг. 

Трябва да се има предвид, че в случаи на занижен топлинен комфорт, първият ефект 

от проектите за енергийна ефективност най-често е повишаването на температурите 

в помещенията при запазване на сходни нива на разходите за енергия. Този ефект 

понякога има негативни отражения върху очакваните финансови спестявания, но е 

ключов за подобряване на здравословните условия на обитаване и/или 

производителността на труда.  
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Фиг.2 

 
3. Системи за външно изкуствено осветление 
 
Поемането от общините на собствеността върху уличните осветителни уредби налага 

усилено акцентиране от страна на местните власти в следните две основни 

направления: 

 по-икономично стопанисване на мрежите за улично осветление, при запазване 

на качеството на услугата, което би намалило бюджетните разходи на 

общината; 

 осъществяване на мерки за икономия на енергия с благоприятно отражение 

върху общинските бюджети, върху околната среда и върху социалния климат 

(чрез подобряване качеството на услугата, повишаване на безопасността на 

движението по улиците и т.н.). 

Повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление чрез 

реализиране на целенасочени мерки за икономия на енергия трябва да се вписва в 

цялостната общинска политика, както и в настоящият План за действие за  устойчиво 

енергийно развитие на Община Добрич. 

 

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

200 касети за улично осветление (КУО) с отворена магистрална схема, като мрежата 

е смесена - кабелно и въздушно захранване. Всичките електромери в КУО са 

двутарифни. Във всяка КУО има монтиран часовник „Фонотроника“ с вграден 

календар и автоматично се превключва от зимен на летен режим и обратно. Режим 

на работа на осветлението е 4000 часа годишно.  

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

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

броя, а броят на осветителите е 7200 бр. В момента има постигната осветеност 95 % 

и реализирани икономии на електроенергия.  Общата инсталирана мощност е 601  кW. 
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Потреблението на електрическа  енергия на цялата система за улично осветление за 

2018 г. е 2404 MWh., а за 2019 г. е – 2251 MWh. Икономията на енергия се дължи на 

изпълнения проект за подмяна на съществуващите осветителни тела с LED 

осветители по бул. „25 Септември“. 

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

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

оптимизиране на енергопотреблението, е необходимо да се проектира и внедри 

софтуер за автоматизирано управление на цялата система. 

Към настоящия момент се подготвя проектно предложение за кандидатстване за 

финансиране по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура  - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по 

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, 

финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021. Предмет на проекта ще бъде подмяна  на съществуващите 

осветителни тела с НЛВН с мощност 150 W с нови LED осветители по няколко 

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

електрическа енергия над 60 %.  

Община град Добрич разполага с изготвена и функционираща база данни за 

системата за улично осветлението. Базата данни се поддържа и актуализира с цел 

данните да бъдат анализирани задълбочено и да се направи технико-икономическа 

обосновка за възможностите за внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез 

използването на различни финансови инструменти (например Договор с гарантиран 

резултат). 

Основните предимства при изпълнение на проект за енергийно ефективна подмяна 

на системата за улично осветление на град Добрич: 

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

уличното осветление при осигурено високо качество на осветлението чрез 

повишаване неговата енергийна ефективност; 

 Намаляване на общите разходи за експлоатационно поддържане и 

възстановяване на системата за улично осветление; 

 Намаляване на емисиите на парникови газове в резултат на намалена 

консумация на електроенергия; 

 Обезпечаване на безопасно движение на моторни превозни средства, 

повишаване на сигурността на движение на пешеходците нощно време и 

създаване на комфортна и естетична нощна атмосфера в града. 

 

 

В Таблица 1  е представена консумация на електрическа енергия за последните три 

години за уличното  осветление на Община град Добрич, kWh. 

 

 

 

 

 



 

Енергийно устойчив Добрич 2030 
 

22 

МЕСЕЦ 2017 2018 2019 

 kWh лв. kWh лв. kWh лв. 

Януари 261022 39845 260123 40381 229696 35951 

Февруари 228121 34377 250103 38816 190110 28900 

Март 217718 31963 212042 32909 177150 26751 

Април 178932 26366 189788 27840 156468 23338 

Май 179128 26452 156970 22337 136106 20189 

Юни 163946 24027 143819 20240 149895 22951 

Юли 166274 24326 160390 23539 163043 25234 

Август 182747 27055 169750 25260 183550 28849 

Септември 212360 30354 177893 27039 218450 35000 

Октомври 233985 35505 225605 34960 183550 28849 

Ноември 252270 39325 230189 36383 224937 36844 

Декември 262283 41126 227197 36511 238450 37960 

ОБЩО: 2538786 380605 2403869 366215 2251405 350816 

 Табл.1. 

От данните се вижда, че има икономия на електроенергия и съответно на 

финансов ресурс, което се дължи на въвежданите поетапно енергийно ефективни 

мерки в системата за улично осветление на град Добрич.  

 
4. Индустрия  
 

Голяма част от промишлените предприятия, позиционирани в двете 

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

Продължават процесите на преструктуриране на производствения сектор, което 

предполага и изграждане на нови комуникации. Съществуващата 

газоразпределителна мрежа предоставя възможност за газификация на 

преструктурираните и новоизградени производствени мощности.  

Възможните действия от страна на Общината се изразяват в реализирането на 

"меки мерки", свързани с популяризирането на алтернативните източници на 

енергия, енергоспестяващите технологии и др. 

 

Към момента Община град Добрич няма функционален инструмент, който би могла 

да използва, за да мотивира частния бизнес да ѝ предоставя данни за предприетите 

мерки и енергийно-ефективни решения. Често тези данни се разглеждат като 

търговска тайна и/или класифицирана информация. Данните за състоянието на ЕЕ в 

сектора на индустрията са оскъдни и отново са взети от сайта на Споразумението на 

кметовете. Наблюдава се относително слабо намаление на емисиите от СО2 – 38 099 

тСО2 (2000 г.) на 35 235 тСО2 (2016 г.) – едва с 8%. Като основна причина за 
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намалението на емисиите е в резултат на масовото въвеждане на  газифициране  

след 2001 г., която обхваща голяма част от частните предприятия на територията на 

общината. Поради затруднения достъп до информация, през идния планов период 

Община град Добрич ще търси алтернативен вариант за осигуряване с надеждна 

информация за енергийното потребление на територията си чрез справки от местните 

лицензирани електро  и газ разпределителни дружества, функциониращи на нейната 

територия. Съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ разпределителните 

енергодружества на територията на Общината могат да се възползват от намаляване 

на определената им индивидуална годишна цел с 1% при предоставяне на 

информацията на местната управа за количествата на продадената енергия на 

крайните клиенти на територията на общината.  

 

5. Транспорт 

 

В сектора на транспорта се наблюдава намаление на СО2 от 31 002 тСО2 (2000 г.) на 

23 776 тСО2 (2016 г.) или с 23%. Отново данните са от сайта на Споразумението на 

кметовете. В отчетите по чл. 12 и 63 от ЗЕЕ и чл. 10 от ЗЕВИ  не се открива 

информация за състоянието на енергийната ефективност в сектора. В ПДУЕР има 

посочени няколко мерки, свързани с транспорта, в частта на Плана за действие. Като 

най-ефикасна може да се посочи тази, с която е планирано да се обнови автобусния 

парк (10 нови автобуса). Нейното изпълнение е планирано със срок до 2020 г. Към 

настоящия момент Община град Добрич очаква финансиране на проект за 

оптимизиране на публичния транспорт чрез внедряване на умни и устойчиви решения. 

Други мерки са: разработване на стратегия за въвеждане на мерки за ефективни 

транспортни решения, изграждане на система за управление на трафика, изграждане 

на цялостна система за велосипедни маршрути, както и информационни обществени 

кампании.  

 

В Плана за действие, който е част от ПДУЕР, е представен списък с проекти и 

дейности, а към тях - индикатори за успех, планирани инвестиции и източници на 

информация. Планът за действие обхваща специфичните цели по всеки приоритет. В 

него не са отбелязани конкретни сгради и обекти, а дейностите, които биха 

спомогнали за постигане целта на плана.  
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ДРУГИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПДУЕР 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА 2014 – 2020  

 

Общинският план за развитие (ОПР) на Община град Добрич разглежда 

енергийната ефективност в сектора на общинските сгради в Стратегическа цел 

1. Подобряване качеството на градската среда и условията на живот чрез 

следните приоритети: 

- Приоритет 1.1 - Мярка 1.1.4. Внедряване на енергоспестяващи и 

енергозаменящи технологии.  

- Приоритет 1.2 - Мярка 1.2.1. Изграждане, обновяване и модернизиране на 

обекти на образователната, здравната, социалната, културната и 

спортната инфраструктура, в т.ч. подобряване на енергийната 

ефективност. 

 Общият индикативен бюджет за Стратегическа цел 1, Приоритет 1 е 46 

202 355 лв. 

- Приоритет 2 - Подобряване на качеството и достъпа до здравни, 

образователни, социални и културни услуги и спортни прояви - 50 994 930 

лв. 

При отчитането по Стратегическа цел, Приоритет 1 се следи за постигането на 

следните индикатори за въздействие:  

1. По Приоритет 1 - Намалени разходи за енергия (отопление) за обекти на 

общинската инфраструктура – 25 % за 3 годишен период на отчитане; 

2. По Приоритет 2 – Обновени обекти на образователната, здравната, 

социалната и спортната инфраструктура – общо сгради – 47 бр.1 

Може да се посочи, че са определени конкретни общински сгради2, свързани с 

мероприятия по енергийната ефективност по горепосочените приоритети в 

списъка с проекти за реализация за периода 2014 – 2020 г.  Община Добрич е 

определила като приоритетни в плана на дейностите общинските сгради на 

образователната и социалната сфера, както е дефинирано и в ПДУЕР. 

 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ДОБРИЧ (ИПГВР) 

 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Добрич е ключов 

планов документ, който цели да осигури възможности за решаване на важни 

проблеми в развитието на града на база на интегрирания подход. Планът се 

съсредоточава върху няколко обособени ареала на територията на град Добрич, 

които се отличават със своето социално, икономическо и културно 

                                                 
1 Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014 - 2020 -  
http://www.dobrich.bg/files/info_pages/OPR_2014_2020_res_33_3_24_06_2014.pdf - с. 108 
2 Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014 - 2020 -  
http://www.dobrich.bg/files/info_pages/OPR_2014_2020_res_33_3_24_06_2014.pdf - с. 120.  
 

http://www.dobrich.bg/files/info_pages/OPR_2014_2020_res_33_3_24_06_2014.pdf
http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/IPGVR_Dobrich.pdf
http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/IPGVR_Dobrich.pdf
http://www.dobrich.bg/files/info_pages/OPR_2014_2020_res_33_3_24_06_2014.pdf
http://www.dobrich.bg/files/info_pages/OPR_2014_2020_res_33_3_24_06_2014.pdf
http://www.dobrich.bg/files/info_pages/OPR_2014_2020_res_33_3_24_06_2014.pdf
http://www.dobrich.bg/files/info_pages/OPR_2014_2020_res_33_3_24_06_2014.pdf%20-%20с.%20120
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предназначение. Това са сградите на Общинска администрация, Детска градина 

№ 8, Детска градина № 9, Детска градина № 10, ОУ "Панайот Волов", СОУ 

"Климент Охридски", СОУ "Димитър Талев", СОУ "П. Р. Славейков", СУ "Г. С. 

Раковски", ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", Детска ясла № 2, Детска ясла № 5, 

Дневен център за деца с увреждания, Общински младежки център, ДКЦ – 2, ЦПЗ 

"Д-р Петър Станчев". С частични ЕЕ мерки: Детска градина № 27, Детска градина 

№ 33, Музей в градски парк, Комплекс за социални услуги (бивш Дом „Дъга“), 

Дирекция социално подпомагане. Това са целеви територии, които имат за цел 

да интегрират комплексни решения за конкретен средносрочен период. 

Стратегическите цели на ИПГВР са разпределени в цялостната системата на 

сега действащи стратегически и планови документи на община Добрич 

(Общински план за развитие, Общинска енергийна програма 2014 – 2020, 

“Енергийно устойчив Добрич 2020“ - План за действие за устойчиво енергийно 

развитие на община Добрич 2010-2020”).  

Проектите, свързани с общинския фонд са застъпени в  Стратегическа цел 2: 

„Зелено“, природосъобразно градско възстановяване и развитие и 

предоставяне на ефикасни публични услуги и по-конкретно в Приоритетна 

област 2 „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална 

инфраструктура“3 в: 

- Мярка 2.2 Реконструкция, ремонт и оборудване на общински 

образователни институции; 

- Мярка 2.3 Развитие на инфраструктурата в сферата на културата; 

- Мярка 2.4 Реконструкция, ремонт и оборудване на общински здравни 

заведения и институции, предоставящи социални услуги; 

В Приоритетна област 4 „Намаляване на енергопотреблението“ е обособена 

специална мярка 4.1. Енергийна ефективност в обществени сгради. 

Списъкът на проектите, в които са предвидени за прилагане мерки за ЕЕ и 

техните стойности в общинските сгради според ИПГВР4 за гр. Добрич са: 

1. Проект ЗВI-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност (рехабилитация на покрив, изолация на външни стени, 

подмяна ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни 

тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на 

прилежащото дворно място"; Мерки за ЕЕ – 640 000 лв.; 

2. Проект ЗВI-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна (Топлоизолация на външни стени, ремонт и изолация на покрив), 

обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Л. 

Каравелов”. Мерки за ЕЕ – 550 000 лв.; 

3. Проект ЗВI-1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

дворно място на Детска градина № 18". Мерки за ЕЕ – 490 000 лв.; 

                                                 
3 http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/IPGVR_Dobrich.pdf - с. 149 
4 http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/IPGVR_Dobrich.pdf - с. 167 

http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/IPGVR_Dobrich.pdf
http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/IPGVR_Dobrich.pdf
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4. Проект ЗВI-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

дворно място на СОУ “Дора Габе”. Мерки за ЕЕ – 850 000 лв.; 

5. Проект ЗВI-1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

дворно място на Детска градина № 25". Мерки за ЕЕ – 400 000 лв.; 

6. Проект ЗВI-1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на 

сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на 

външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение 

на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12". 

Мерки за ЕЕ – 385 000 лв.; 

7. Проект ЗВI-1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

дворно място на Детска градина № 32". Мерки за ЕЕ – 480 000 лв. 

8. Проект ЗВII-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

дворно място на ОУ “Хр. Ботев”. Мерки за ЕЕ – 495 000 лв.; 

9. Проект ЗВII-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

място на ОУ “Стефан Караджа”. Мерки за ЕЕ – 410 000 лв.; 

10. Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев 

”Реконструкция, пристрояване и надстрояване на сградата на ЕГ „Гео 

Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването му в 

достъпна среда за хора с увреждания. Мерки за ЕЕ – 935 000 лв.; 

11. Проект ЗВII-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

дворно място на ПМГ “Иван Вазов”. Мерки за ЕЕ – 577 000 лв.; 

12. Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане на ОУ “Хр. Смирненски”. Мерки за ЕЕ – 395 000 

лв.; 

13. Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане на Детска ясла №1. Мерки за ЕЕ – 235 000 лв. 

14. Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане на Детска ясла №3. Мерки за ЕЕ – 283 000 лв.; 

15. Проект ЗВII-2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна обзавеждане на Зала - "Добрич". Мерки за ЕЕ – 1 550 000 лв.; 

16. Проект ЗВII-2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" 

и гримьорни". Мерки за ЕЕ – 1 226 000 лв.; 

17. Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков". Мерки за ЕЕ – 

54 000 лв.; 

18. Реконструкция и ремонт на Младежкия дом. Мерки за ЕЕ – 600 000 лв.; 
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19. Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека, Добрич. Мерки за 

ЕЕ – 871 600 лв.; 

20. Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия, 

гр. Добрич. Мерки за ЕЕ – 652 000 лв.; 

21. Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на Детска млечна кухня. Мерки за ЕЕ – 56 000 лв.; 

22. Проект ЗВII-4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 

внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение хигиенно-

нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти 

за Диагностично-консултативен център I Добрич ЕООД". Мерки за ЕЕ – 

903 000 лв.; 

23. Проект ЗВII-4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка 

на апаратура в МБАЛ „ДОБРИЧ” АД". Мерки за ЕЕ – 833 800 лв.; 

 

Стойностите на проектите по-горе включват единствено инвестицията за 

обновяване на обектите и приложението на мерки за ЕЕ в тях. Те са изведени от 

общите инвестиционни стойности, които включват дейности по СМР, оборудване 

и др., за да може конкретно да се определят инвестициите в сектора на ЕЕ. За 

изпълнението на проектите е изготвен оперативен план с месечен и годишен 

график, както и разпределение на бюджета в него5. Общата стойност на 

планираните инвестиции за ЕЕ в общинския сграден фонд, описан в списъка по-

горе, в Община град Добрич съгласно ИПГВР до 2020 г. възлиза на 13 871 400 

лв. Тази инвестиция представлява 69% от стойността на финансовата рамка на 

ПДУЕР до 2020 г. 

С така изготвения ИПГВР Община град Добрич заявява своето категорично 

намерение за обновяване на общинския сграден фонд, тъй като 

обхванатите от Плана сгради представляват 35% от общинските сгради 

съгласно опростения информационен пакет. 

 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 2014-2020 ПО 

ОПРР 2014-2020  

 

Инвестиционната програма е средносрочен документ за реализация на 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град 

Добрич и се разработва за всяка една община на 39 града от 1-во до 3то 

йерархично ниво. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма 

на Община град Добрич е подписана през 2016 г. и има срок на действие до 

31.12.2023 г. Общият размер безвъзмездната помощ, определена по 

процедурата за общината е 28 199 162,81 лв.  

Изпълнението на програмата е определено чрез проекти по тематични цели, 

приоритети и група дейности. Важно е да се отбележи, че посочените по-долу 

стойности, поделени по сектори,  включват, освен стойността на мерките по ЕЕ 

                                                 
5 http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/IPGVR_Dobrich.pdf - с. 267 

http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/IPGVR_Dobrich.pdf
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и съпътстващото оборудване, строително-монтажни дейности, инфраструктура, 

уреди и др.  

Списъкът с индикативни основни проекти6 съдържа раздел за проекти за 

енергийна ефективност в административни сгради на общинската 

администрация, но такива не са включени. В раздела за енергийна ефективност 

в административни сгради на държавната администрация е посочен един обект 

за обновяване – сградата на Пожарната безопасност и защита на населението – 

Добрич, за която са отделени 600 000 лв. През 2018 г. проектът е реализиран. 

За дейностите в сферата на многофамилните жилищни сгради са отделени 

средства в размер на 3 758 768 лв. Проектът е реализиран през периода 2017-

2019г. Енергийно обновени са общо 9 жилищни сгради. 

За сферата на транспорта са предвидени 2 699 320 лв. за развитие на 

интегрирана система за градския транспорт в гр. Добрич. 

В група дейности в раздел „Културна инфраструктура“ са определени за 

обновяване концертна зала „Добрич“ (инвестиция - 1 283 501 лв.) и Огледална 

зала „Нели Божкова“ (инвестиция – 575 266 лв.). 

Инвестиционен приоритет на програмата представлява образователната 

инфраструктура, като в нея са определени в общ проект следните проекти – 

ЦДГ 12 „Щурче“, ЦДГ 18 „Дора Габе“, ЦДГ 25 „Весела“, ЦДГ 32 „Зорница“ , ЕГ „Гео 

Милев“, ОУ „Христо Ботев“ и ПГ „Иван Вазов“. Общата стойност на проекта за 

обектите е 9 359 814 лв. В списък за резервни проекти влизат допълнително 

обектите на СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Йордан Йовков“ и ОУ „Стефан 

Караджа“ с обща стойност – 5 681 910 лв.  

  

                                                 
6 http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/Investicionna_programa_IPGVR_2014_2020.pdf - с.10 – 
табл. 1 

http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/Investicionna_programa_IPGVR_2014_2020.pdf%20-%20с.10
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Резултати от анализа на общинския сграден фонд на Община Добрич  
 
Община град Добрич се отличава с добре подредена в йерархично отношение 

структура на документите в сферата на енергийното планиране. Всеки от 

анализираните документи ясно кореспондира с останалите като се наблюдава 

последователност и ритмичност на заложените цели, което представлява пречка 

в значителен брой български общини. Благодарение на тази ползотворна основа 

и наличната информация анализът на изходните данни в сектора на общинския 

сграден фонд може да се приеме като солидна отправна точка при изготвянето 

на следващия дългосрочен документ за устойчивото управление на енергията 

на общината до 2030 г.  

Към настоящия момент Община град Добрич разполага с изградена и 

поддържана общинска енергийна информационна система,  разработена за 

целите на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, чийто член 

е Община град Добрич. Но нейните функционални ограничения наложиха 

изготвянето на нова опростена система за целите на настоящия анализ, който 

съдържа архитектурно-строителни, енергийни и други основни характеристики 

на общинските сгради (Приложение 1).  

 

Анализ на изходните данни 
 
Предмет на анализа са общо 66 общински сгради и тяхното потребление на 

енергия и енергийни разходи в периода 2014-2016 г. Четири от сградите (ЦНСТ 

– Блокове А, Б, В и Г) са нови и нямат регистрирано потребление на енергия. Не 

е посочено потребление и за етнографския музей. Сградата на СОУ "Дора Габе" 

е описана като обект, който има потребление в посочения период, но вече не се 

използва и предстои да му бъде сменено предназначението. 

Сградите в общината използват само два вида енергия – доставен с природен 

газ и електрическа енергия. Като изключим изброените по-горе пет сгради, за 

които няма предоставени данни за потреблението на енергия, има други пет 

сгради, в които не се използва природен газ, а само електрическа енергия. Ако 

се изключи от сметката и сградата на СОУ „Дора Габе”, общият брой сгради, 

които потребяват енергия с природен газ е 55. Общото годишно крайно 

потребление на енергията с природния газ за 2016 г. е 13 710 MWh, а на 

електрическа енергия е 4 142 MWh. Съотношението между различните видове 

енергия в крайното енергийно потребление на общинския сграден сектор преди 

изготвянето на бъдещия план е представено на Фигура 3. 
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Други изходни данни за общинските сгради, предоставени от Общината, 
показват за кои сгради има изготвени енергийни обследвания, какъв е класът на 
енергопотребление, кои сгради са обновени или с изпълнени отделни 
енергоспестяващи мерки, както и източниците на финансиране.  
Посочени са 15 сгради, за които има осигурено финансиране за енергийно 
обновяване в периода 2018-2021 г., както следва: 

 Детска градина № 18; 

 Детска градина № 20; 

 Детска градина № 26; 

 Детска градина № 29;  

 Детска градина № 32; 

 ОУ "Христо Ботев"; 

 ОУ "Йордан Йовков"; 

 ОУ "Стефан Караджа"; 

 СУ "Любен Каравелов"; 

 ПМГ "Иван Вазов";  

 ЕГ "Гео Милев"; 

 Зала "Добрич"; 

 Огледална зала "Нели Божкова"; 

 Стоматологичен център; 

 Спортна зала "Добротица"; 
Други 9 сгради са посочени като приоритетни за обновяване, но без осигурено 
финансиране: 

 Детска градина № 12; 

 Детска градина № 17; 

 Детска градина № 25; 

 Средношколско общежитие; 

 Детска ясла № 1; 

 Детска ясла № 3; 

 Детска ясла № 4;  

 Детска ясла № 6; 

 ЦНСТ 1, 2, 3, ЦОП 2 (ДOM ДЪГА).  
16 от общинските сгради са вече обновени: 

76%

24%

В началото на периода - измерено крайно 
потребление на енергия

Измерено крайно 
потребление на 
енергия с  природен 

газ

Измерено крайно 
потребление на 
електрическа 

енергия

Фиг.3. Съотношение между различните видове енергия в крайното енергийно 

потребление на общинския сграден сектор преди изготвяне плана (измерено) 
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 Общинска администрация; 

 Детска градина № 8; 

 Детска градина № 9; 

 Детска градина № 10; 

 ОУ "Панайот Волов"; 

 СУ "Климент Охридски"; 

 СУ "Димитър Талев"; 

 СУ "П. Р. Славейков"; 

 СУ "Г. С. Раковски"; 

 ХГ "Св. Св. Кирил и Методий";  

 Детска ясла № 2; 

 Детска ясла № 5; 

 Дневен център за деца с увреждания; 

 Общински младежки център; 

 ДКЦ – 2; 

 ЦПЗ "Д-р Петър Станчев". 
5 от сградите са с изпълнение отделни енергоспестяващи мерки.  

 Детска градина № 27; 

 Детска градина № 33; 

 Музей в градски парк; 

 Дом майка и дете; 

 Дирекция социално подпомагане. 
Прегледът на класовете на енергийно потребление за вече обновените сградите 
показва, че повечето от тях са с клас „С”, но има и няколко с клас „В”. Характерно 
е, че реалното потребление в тези сгради обаче е по-ниско от определеният 
енергиен клас. От всички 16 сгради, които са вече обновени, само една има 
измерено потребление съответстващо на класа и други две сгради имат по-
високо потребление. В останалите 13 сгради измереното потребление е по-ниско 
от определеното в енергийния клас. Това показва, че в тези сгради или има 
промени в начина на обитаване или не се доотопляват. Още по-силно изразена 
в това отношение е картината и при останалите сгради, които не са обновени, но 
има данни за техния клас на енергопотребление. При тях преобладаващи са 
класовете Е и F, докато специфичното първично потребление на енергия 
съответстващо на измереното крайно потребление на енергия съответства най-
често на класовете „В” и „С”, а в отделни случаи дори на „А” и „А+”. 
 
Обхват на изчисленията 
Времевият обхват на бъдещия план е определен до 2030 г. В обхвата на плана 
попадат общо 46 сгради. Извън обхвата остават: 
- 16-те вече обновени сгради, за които не се предвиждат нови инвестиция в 

разглеждания времеви период; 
- Сградата, която не се използва и предстои промяна на предназначението 

(СОУ "Дора Габе"); 
- Сградата, за която не са посочени данни за енергийното потребление 

(Етнографски музей); 
- Две сгради, при които има твърде ниско специфично потребление на енергия 

спрямо РЗП – Дом-паметник „Йордан Йовков” и Художествената галерия. 
Средното специфично първично потребление на енергия за тези сгради е 
между 21-40 kWh/m2, което е равностойно на енергийна характеристика за 
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енергиен клас „А+” за сгради от областта на и културата и изкуството. Това 
означава, че в настоящия момент тези сгради се отопляват крайно 
недостатъчно или се отоплява съвсем малка част от площта им, което би 
направило нерентабилно тяхното обновяване. 

Приемания за извършване на изчисленията 
Предвид констатираното при анализа на изходните данни значително по-ниско 
измерено потребление на енергия от необходимото за поддържани на 
нормативни нива на комфорта според класовете на енергопотребление на 
сградите е извършено „нормализиране” на годишното крайно и първично 
енергийно потребление.  
„Нормализирането” е извършено като общото годишното първично потребление 
на енергия е приравнено на потребление съответстващо на класа на 
енергопотребление за съответната сграда. За сградите, за които няма данни за 
класа, последният е приет експертно, като е отчетено дали в сградата има вече 
изпълнени отделни мерки и съобразена общата картина за останалите сгради по 
типове. Преизчислението обратно в крайна енергия е извършено със 
съответните фактори при приемане, че електрическата енергия не се използва 
за отопление и се запазва колкото е измерена, а се „нормализира” само 
енергията доставена с природния газ. При сградите, които използват само 
електрическа енергия преизчислението към крайна енергия е извършено с 
фактора за превръщане към първична енергия. 
Според направените изчисления общото за всички общински сгради 
нормализирано крайно потребление на енергия с природния газ за 2018 г. е 31 
831 MWh, а на електрическа енергия е 4758 MWh. В тези стойности е включено 
и прогнозно потребление за новопостроените 4 сгради. Сравнение на 
нормализираното енергопотребление спрямо измереното е представено на 
Фигура 4. 
 

 
 
 
 
 
Фигура 5. показва съотношението различните видове енергия в 
„нормализираното” крайно енергийно потребление на общинския сграден сектор 
преди изготвянето на настоящия план 
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За определяне на нормализираната базова линия на енергопотреблението 
(крайно и първично) до 2030 г. е прието, че годишно разходът на енергия с 
природен газ ще нараства с 1%, а на електрическа енергия с 0,5%. Това се дължи 
на остарели и недобре поддържани сградни елементи, инсталации и 
съоръжения. При изчисление на потреблението на енергия до 2030 г. след 
осъществяване на енергийно обновяване на сградите е прието, че годишното 
потребление на енергия с природен газ ще нараства по-слабо, с 0,5% годишно 
поради извършените подобрения на сградите, инсталациите и съоръженията. 
При изчислението на потреблението на крайна енергия в отделните сгради след 
обновяването е използвано приемането, че основните икономии ще са свързани 
с разхода на енергия за отопление. Затова в сградите използващи природен газ 
и електрическа енергия е прието 10% спестяване на крайна електрическа 
енергия, а останалите спестявания са на енергията с природен газ. 
Потреблението на крайна енергия се изчислява чрез обратна сметка от 
специфичното потребление на първична енергия съответстващо на класа на 
енергопотребление, който се предвижда да се постигне в съответната сграда 
съгласно описаните по-долу сценарии.  
При изчисление на годишните енергийни разходи до 2030 г., в началото на 
периода са използвани цените на енергията с природен газ и на електрическата 
енергия от 2016 г. ,върху които е приложен годишен ръст от 1% за природния газ 
и 0,5% за електрическата енергия. Същият ръст на цените на енергията е 
приложен и при определяне на годишните енергийни разходи след обновяване 
на сградите. 
Жизнен цикъл на проектите за обновяване на сгради е приет 20 години, като се 
има предвид, че основните мерки по обновяване на сградната обвивка имат 
хармонизирани стойности на жизнения цикъл 25-30 години, но мерките по 
инсталации и съоръжения са с по-къс живот. 
За всички изчисления на емисиите на СО2 свързани с потреблението на енергия 
от общинските сгради в Добрич са използвани съответните емисионни фактори 
за природен газ (Анекс AI.1) и електрическа енергия (Анекс AI.4.1 – 2013 г.) от 
Споразумението на кметовете, описани в доклада на Joint Research Center от 
2017 г. „Covenant of Mayors for Climate and Energy: Default emission factors for local 
emission inventories”.  
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Използвани са окрупнени показатели за приблизителна оценка на необходимите 
инвестиционни средства за обновяване на сгради. За обновяване до клас на 
енергопотребление „В” са използвани специфични инвестиционни разходи от 
130 лв./m2 РЗП, а за обновяване до клас „А” 250 лв./m2 РЗП. Специфичната 
инвестиция за клас „В” е определена на базата на анализ на данните от 
изпълнените проекти със средства от Фонда за енергийна ефективност и 
възобновяеми източници и от изпълнените проекти от Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Специфичната 
инвестиция за клас „А” е определена на базата на анализ на данните от няколко 
обследвания за енергийна ефективност, като е взето предвид, че обикновено при 
обновяване до клас „А” се налага да се изпълнят и някои мерки за реконструкция 
наред с енергоспестяващите мерки.  

 
 Сценарии за обновяване 
Разгледани са два различни сценария за обновяване на сградите до клас на 
енергопотребление А или B:  
Сценарий „А+В” 
Приема се, че за всички 15 сгради с осигурено финансиране за периода 2018-
2019 г., след реализиране на мерките ще се постигне клас „В”, в горния край на 
скалата за съответния тип сграда, близо до границата с клас на 
енергопотребление „С”. Настоящите национални норми изискват при обновяване 
да се постига минимум клас на енергопотребление „С”, поради което 
очакванията са тези проекти да са разработени да постигат класове „В” и „С”. 
За 5-те сгради с изпълнени отделни енергоспестяващи мерки също се приема, 
че обновяването ще се извърши до клас „В”, в горния край на скалата за 
съответния тип сграда, тъй като се очаква, че изпълнените мерки не са 
подходящи за постигане на клас „А”, а не е рационално толкова скоро да се 
инвестира отново в подобни мерки. Същевременно е много вероятно, че 
останалите мерки няма да могат да компенсират по-малки енергоспестяващ 
ефект от вече изпълнените мерки. 
За останалите 26 сгради е предвидено обновяването да се извърши до клас „А”, 
което да допринесе за постигане на по-високи спестявания на енергия и по-
голямо намаление на емисиите на СО2. 
Графикът на обновяване (представен в Приложение 2) е определен по следния 
начин: 
- През  периода 2019-2021 се обновяват всички 15 сгради с осигурено 

финансиране.  
- Прието се, че за периода 2020-2030 г. (общо 11 години) ще се инвестират 

приблизително равни средства ежегодно. 
- Определената (както е описано в предходния раздел) инвестиция за 

обновяването на останалите 31 сгради до съответния клас на 
енергопотребление е разделена броя на годините и е определен 
приблизителния среден размер на годишните инвестиции – 1480 хил. лв./год. 

- Обновяването на всички сгради е разпределено във времето така, че 
годишните инвестиции да са на стойност близка до средната, като в първите 

Трябва да се отбележи, че определянето на разходно ефективното равнище на 

обновяване в целия жизнен цикъл на мерките е предмет на енергийното обследване 

на всяка сграда, като стойностите могат да варират значително. В тази връзка 

се препоръчва при всяко обследване да се изисква от сертифицираната фирма 

сравнение на различни пакети от мерки, постигащи различен клас на енергийна 

ефективност. 
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няколко години от периода е предвидено да се обновяват 9-те приоритетни 
сгради (до клас „А”) и 5-те сгради с изпълнени отделни мерки (до клас „В”). 

Сценарий „В” 
За всички 46 сгради се приема, че ще бъдат обновени до клас на 
енергопотребление „В”, в горния край на скалата. Приемането е съобразено с 
действащите норми за съответствие с изискванията за енергийна ефективност. 
Графикът на обновяване (представен в Приложение 3) е определен по 
идентичен начин както за другия сценарий, като поради по-ниската стойност на 
инвестициите за обновяване до клас на енергопотребление „В” среден размер 
на годишните инвестиции е 830 хил. лв./год. 
Резултати 
Сценарий „А+В” 
С реализирането на проектите от плана в края на периода ще се постигне общо 
21 691 MWh спестяване на крайна енергия. За всички общински сгради включени 
в обхвата на изчисленията това представяла намаление от 53 % спрямо 
нормализираната базова линия на крайното енергийно потребление, въпреки че 
в немалко сгради не е предвидено обновяване в рамките на плана. 
Енергийните разходи в 46-те сгради, в които ще се изпълнят проекти за 
енергийно обновяване ще намалеят в края на периода с 2 224 хил. лв. или с 64% 
спрямо енергийните разходи за тези сгради при нормализираната базова линия 
на крайното енергийно потребление. Въпреки значителната разлика между 
линията на измереното крайно потребление на енергия и линията 
нормализираното базово крайно потреблението на енергия графиката на фигура 
4 показва, че икономиите, които ще се постигнат след реализиране на проектите 
за обновяване ще са достатъчни още след осмата година от изпълнение на 
плана нормализираните енергийни разходи да спаднат под нивото на 
енергийните разходи при измереното базово енергийно потребление. По този 
начин в следващите години общината ще може да реализира действителни, а не 
само виртуални” икономии на енергийните разходи (фиг.6).  

 
 
 
 
Фигура 7 представя изменението на общото крайното енергийно потребление на 
всички общински сгради съпоставено с „нормализираната” и измерената базови 
линии на крайното енергопотребление. Въпреки, че не всички сгради ще бъдат 
обновени спрямо текущото им състояние, в края на периода на плана в сградите 
ще може да се поддържа нормативното ниво на комфорта и да се отопляват 
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всички помещения със същото количество енергия, което по настоящем се 
използва в сградите при занижен комфорт на обитаване.   

 
 
 
 
 
Съотношението между различните видове енергия в крайното енергийно 
потребление на общинския сграден сектор след изпълнението на обновяването 
предвидено в настоящия план е представено на Фигура 8. Увеличението на дела 
на електрическата енергия се дължи на това, че голямата част от икономиите на 
енергия са очаква да бъдат свързани с отоплението на сградите, респективно с 
потреблението на енергия с природния газ. 

 
 
 
 
Изменението на първичното потребление на енергия в следствие на 
реализирането на плана е представено Фигура 9. До 2030 г. общото първично 
потребление на общинските сгради ще намалее с около 44%. Тъй като основните 
спестявания ще бъдат на енергията с природния газ в края на периода делът на 
електрическата енергия в общото първично потребление ще бъде по-висок.  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000
MWh

Нормализирано крайно 
потребление на енергия 
(базова линия)

Проекция на измереното 
крайно потребление на 
енергия

Крайно потребление на 
енергия след ЕСМ

83%

17%

В края на периода - нормализилано 
крайно потребление на енергия

Нормализирано 
крайно потребление 
на енергия с  

природен газ

Нормализирано 
крайно потребление 
на електрическа 

енергия

Фиг.7. Крайно енергийно потребление на всички общински сгради при сценарий „А+В” 
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Фиг.8. Съотношението между различните видове енергия в крайното енергийно 

потребление на общинския сграден сектор след изпълнението на обновяването  при сценарий 

„А+В” 
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Фиг.9.Изменение на първичното енергийно потребление на всички общински сгради 

при сценарий „А+В” 
 
Количеството на отделените емисии на СО2 свързано с „нормализираното” общо 
потребление на енергия на всички общински сгради ще намалее до 2029 г. до 
нивото на емисиите на сградите при занижен комфорт. След тази година ще бъде 
постигнато и реално намаление на емисиите прямо настоящите нива. Спрямо 
„нормализираната” базова линия в края на периода  ще се постигне намаление 
на емисиите с около 48 %. Ако делът на икономията на електрическа енергия в 
проектите бъде по-висок от предвидения в изчисленията за плана намалението 
на емисиите на СО2 ще бъде още по-значително. 

 
 
 
 
 
На Фигура 10 е представено изменението на инвестиционните разходи с 
натрупване и финансовите икономии постигнати от изпълнените проекти, с 
натрупване. При приетия 20 год. жизнен цикъл на пакетите от мерки, икономиите 
от последните проекти, реализирани в рамките на плана ще имат действие до 
2050 г. Точката на пресичане на линиите на инвестициите и икономиите е през 
2034 г., когато инвестициите и икономиите ще се изравнят като стойност. Площта 
заключена между двете линии в периода 2034-2050 г. илюстрира финансовите 
ползи за общината от реализиране на плана при сценарий „А+В” (Приложение 
2). 
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Фиг.10. Емисии на СО2 от  всички общински сгради при сценарий „А+В” – „нормализирана” 
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реализиране проектите за енергийно обновяване 
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Фиг. 11. Съпоставка на инвестиционните разходи и финансовите икономии 
 
Сценарий „В” 
При сценарий „В” енергийните разходи в 46-те сгради, в които ще се изпълнят 
проекти за енергийно обновяване ще намалеят в края на периода с 2 096 хил. 
лв. или с 60% спрямо енергийните разходи за тези сгради при нормализираната 
базова линия на крайното енергийно потребление. При този сценарий, както се 
вижда от Фигура 12, от единадесетата година от изпълнение на плана 
нормализираните енергийни разходи ще спаднат под енергийните разходи 
отговарящи на измереното базово потребление и общината ще може да 
реализира действителни икономии на енергийните разходи след 2029 г. 
(графикът е илюстриран в Приложение 3).  

 
Фиг.12. Енергийни разходи на 46-те общинските сгради предвидени за обновяване при 

сценарий „В” – „нормализирана” и измерена базови линии на енергийните разходи и 

намаление на разходите след реализиране проектите за енергийно обновяване 

 
При реализиране на плана по сценарий „В” в края на периода ще се постигне 
общо 20 240 MWh спестяване на крайна енергия. За всички общински сгради 
включени в обхвата на изчисленията това представяла намаление от 49 % 
спрямо нормализираната базова линия на крайното енергийно потребление, 
въпреки че в немалко сгради не е предвидено обновяване в рамките на плана. 
Благодарение на тези икономии в края на периода на плана в сградите ще може 
да се поддържа нормативното ниво на комфорта и да се отопляват всички 
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помещения с минимално по-високо количество енергия, от колкото в настоящия 
момент се използва в сградите при занижен комфорт на обитаване.   
 

 
 
Фиг.13. Крайно енергийно потребление на всички общински сгради при сценарий „В” – 

„нормализирана” и измерена базови линии на крайното енергопотребление и намаление 

на разходите след реализиране проектите за енергийно обновяване 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съотношението между различните видове енергия в крайното енергийно 

потребление на общинския сграден сектор след изпълнението на обновяването 

предвидено в плана е представено на Фигура 14. И при този сценарий има 

увеличение на дела на електрическата енергия, което е следствие на това, че 

голямата част от икономиите на енергия ще бъдат свързани с отоплението на 

сградите, респективно с потреблението на енергия с природния газ. 

 

Изменението на първичното потребление на енергия в следствие на 

реализирането на плана по сценарий „В” е представено на Фигура 15. До 2030 г. 

общото първично потребление на общинските сгради ще намалее с около 41%. 
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Дяловете на първичното потребление на електрическа енергия и на енергия с 

природния газ ще се изравни, тъй като основните спестявания ще бъдат на 

енергията с природния газ.  

 

 

Количеството на отделените емисии на СО2 свързано с „нормализираното” общо 

потребление на енергия на всички общински сгради ще намалее до 2030 г. до 

нивото на емисиите на сградите при занижен комфорт. След тази година ще бъде 

постигнато и реално намаление на емисиите прямо настоящите нива. Спрямо 

„нормализираната” базова линия в края на периода  ще се постигне намаление 

на емисиите с около 45 %. Ако делът на икономията на електрическа енергия в 

проектите бъде по-висок от предвидения в изчисленията за плана намалението 

на емисиите на СО2 ще бъде още по-значително (Фиг. 16). 

 
Фиг.16. Емисии на СО2 от  всички общински сгради при сценарий „В” – 

„нормализирана” и измерена базови линии на емисиите на СО2 и намаление на емисиите 

на СО2 след реализиране проектите за енергийно обновяване 
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при сценарий „В” 



 

Енергийно устойчив Добрич 2030 
 

41 

Изменението на инвестиционните разходи с натрупване и финансовите 

икономии с натрупване постигнати от изпълнените проекти при сценарий „В” са 

представени на Фигура 17. Инвестициите и икономиите ще се изравнят като 

стойност през 2031 г., в точката където се пресичат двете линии. Площта 

заключена между двете линии в периода 2031-2050 г. илюстрира финансовите 

ползи за общината от реализиране на плана при сценарий „В”. 

 
Фиг.17. Съпоставка на инвестиционните разходи и финансовите икономии 

 
Сравнение на сценариите. Изводи 

Съпоставката на резултатите от двата сценария показва, че при сценарий „А+В” 

крайното потребление на енергия намалява с 4 % повече в края на плановия 

период в сравнение със сценарий „В”. При първичната енергия и при емисиите 

на СО2 разликата 3%. 

При сценарий „А+В” нивото на „нормализираните” енергийни разходи вследствие 

на изпълнението на проектите ще слезе по-бързо до нивото на измерените 

енергийни разходи при текущото състояние на сградите и по-рано в общинския 

бюджет ще може да се усети реално намаление на тези разходи (Фиг.18) . 

За сметка на това инвестицията за реализиране на сценарий „А+В” е значително 

по-висока (23.8 млн. лв.) от тази за сценарий „В” (16.7 млн. лв.). Поради 

чувствително по-ниските инвестиции за сценарий „В” направените общи 

инвестиции ще се откупят с постигнатите общи финансови икономии с три години 

по-рано (2031 г.) отколкото при сценарий „А+В” (2034 г.). Както се вижда от 

фигура 15 общите спестявания до края на жизнения цикъл (2050 г.) на 

последните мерки от плана при сценарий „В” са доста по-големи от тези при 

сценарий „А+В”. Това показва, че при направените приемания за извършване на 

изчисленията, описани по-горе, финансово по-ефективно ще бъде обновяването 

на общинските сгради по сценарий „В”. Това се дължи най-вече на значително 

по-високата инвестиция за сценарий „А+В”, но и на сравнително ниската цена на 

енергията с природен газ, която основно би се спестила с обичайните мерки за 

енергийна ефективност в сгради. Реализирането на повече мерки, които водят 

до спестяване на по-скъпата електрическа енергия може да сближи 

показателите за финансова ефективност на двата сценария. 
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Характерно за проектите за енергийна ефективност в сгради е, че те са строго 

индивидуални, поради което необходимата инвестиция за постигането на 

определен клас на енергопотребление може силно да варира. Препоръчително 

при приемането на плана е да се остави възможност той да се актуализира 

периодично спрямо резултатите от обследванията за енергийна ефективност на 

обектите. Същевременно е целесъобразно при възлагане на обследване 

общината да изисква от енергийните одитори да сравняват на базата на 

финансовата ефективност за целия жизнен цикъл различни пакети от мерки 

водещи до различни класове на енергопотребление.  

Тъй като нивото на температурен комфорт, което се поддържа в сградите има 

съществено отражение върху резултатите от проектите за енергийна 

ефективност е препоръчително общината да потърси възможности да извършва 

постоянен мониторинг на поддържаните температурните нива. 

Трябва да се има предвид и факта, че дългосрочните политики на Европейският 

съюз предвиждат до 2050 г. всички сгради да бъдат с нулево ниво на емисиите 

на СО2 за отопление и охлаждане. Постигането на тази цел минава през 

обновяване на сградите до максимално високи нива на енергийна ефективност 

и увеличаване на дела на енергията от ВЕИ. Отчитайки тези политики 

обновяването на по сценарий „А+В” в дългосрочен плана може да се окаже по-

ефективно, тъй като при изпълнение на сценарий „В” може да се наложи 

допълнително повторно обновяване на сградите. 
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Изводи 

 

 Подходящо е да се стартира инициатива за допитване към обитаващите 

сградите за състоянието на комфорта и температурата вътре в тях. 

 За всички 46 общински сгради включени в обхвата на изчисленията в 

текущия анализ се очаква намаление на енергийната консумацията при 

обновяване като при сценарий „А+В“ то е 53 %, при сценарий „В“ – 49%  

спрямо нормализираната базова линия на крайното енергийно 

потребление. При сценарий „А+В” крайното потребление на енергия 

намалява с 4 % повече към 2050 г. в сравнение със сценарий „В”. Тази 

сравнително малка разлика се дължи на ниската цена на повсеместно 

използвания природен газ за отопление. За сметка на това инвестициите 

при двата сценария имат значителна разлика като за сценарий „А+В” е 

23.8 млн. лв., а за сценарий „В” - 16.7 млн. лв. Реализирането на повече 

мерки, които водят до спестяване на по-скъпата електрическа енергия 

може да сближи показателите за финансова ефективност на двата 

сценария. 

 При изпълнението на сценарий „А+В“ или „В“ в края на периода на 

бъдещия план до 2030 г. в общинските сгради ще може да се поддържа 

нормативното ниво на комфорта и да се отопляват всички помещения със 

същото количество енергия, което по настоящем се използва в сградите 

при занижен комфорт на обитаване. Въпреки това постигането на 

дългосрочната цел на Европейският съюз всички сгради да бъдат с нулево 

ниво на емисиите на СО2 за отопление и охлаждане 2050 г. минава през 

обновяване на сградите до максимално високи нива на енергийна 

ефективност и увеличаване на дела на енергията от ВЕИ. В този случай 

приложението на сценарий „А+В” в дългосрочен план може да се окаже 

много по-ефективно, тъй като при изпълнение на сценарий „В” може да се 

наложи допълнително повторно обновяване на сградите. 
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Дългосрочна визия  
 
Процесът на енергийното планиране в Община град Добрич следва добрите 

практики и ръководства на Споразумението на кметовете. В новите условия за 

изготвяне на плановете, свързани със Споразумението до 2030 г. изискванията 

стават все по-високи, а целите – все по-амбициозни. Общинските администрации 

имат различни инструменти, свързани с действията за смекчаване на 

въздействието върху климата, които биха могли да използват за постигането на 

целите си при планирането до 2030 г. Такива са повишаване осведомеността 

чрез семинари/обучения, внедряването и поддържането на системи за енергиен 

мениджмънт, енергийно сертифициране, използването на схемите за 

задължения за енергийни спестявания, въглеродни данъци, помощи и субсидии 

при добри резултати, ПЧП, възлагане на „зелени“ обществени поръчки, 

енергийни и строителни стандарти7, планиране на земеползването при 

инвестиционни намерения за изграждане на съоръжения за производство на 

енергия от ВИ и др.  

Новите изисквания по Споразумението на кметовете за климата и енергията 

ясно акцентират, че ролята на местните власти все по-широко и решаващо 

значение за постигането на минималните цели, а именно: 

 Да се намалят емисиите на CO2 (и по възможност на други парникови 

газове) на своята територия с най-малко 40 % до 2030 г., по-специално 

чрез подобряване на енергийната ефективност и засилено използване на 

възобновяеми източници на енергия; 

 Да повиши своята устойчивост чрез адаптиране към въздействията от 

климатичните промени. 

По-долу са представени накратко препоръките към общинското ръководство при 

изготвянето на бъдещия енергиен план на Община град Добрич. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

- Трансформирането на местните политики ще бъде съществено повлияно от 

последните решения на Европейския парламент, които регламентират 

повишаването на енергийната ефективност с 32,5% и увеличаването на дела 

на енергията от възобновяеми източници с 32% до 2030. 

- Община град Добрич следва амбициозните цели и определя високи летви за 

енергийна ефективност и ВЕИ в досегашния си курс на общинско енергийно 

планиране. 

- За постигането на по-добри резултати в секторите, върху които Общината 

като регулиращ и мотивиращ фактор има по-скоро косвено влияние (в 

                                                 
7 Съгласно политиката на ЕС за обновяване и изграждане на нови сгради след 2020 г. всички 
нови обществени сгради трябва да отговарят на стандарта “почти нулево енергийна 
сграда”.  
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секторите на индустрията, жилищата и личните транспортни средства) се 

поражда необходимостта от създаване на набор от инструменти и меки 

мерки, които да стимулират частната собственост в индустрията и жилищния 

сектор да използва енергията си по-устойчиво. Такива могат да бъдат 

стимули, свързани с действията по смекчаване на въздействието върху 

климата, които пряко ще кореспондират с изискванията на Споразумението 

на кметовете до 2030 г. 

- От голяма важност е продължаването на поддържането и разширяването на 

информационна база данни за енергийното потребление във всички сектори 

на Общината, както и засилване на проучването за възможностите за 

закупуване на електрическа енергия от свободния енергиен пазар с оглед 

на оптимизиране на разходите за енергия, независимо от предвиденото 

намаляване на дела на електричеството сред различните енергоносители. 

- При липса на конкретни данни за потреблението Общината може да се 

възползва от права съгласно чл. 17 от ЗЕЕ, според който разпределителните 

енергодружества на територията на Общината могат да намалят с 1% 

определената им индивидуална годишна цел при предоставяне на 

информацията към местната власт за количествата на продадената на 

крайните клиенти енергия на територията на общината. 

- Препоръчва се увеличаване на усилията за търсене на допълнително 

финансиране за проекти по ЕЕ и ВЕИ чрез възможностите за търговия на 

вече постигнати спестявания чрез регистриране на удостоверения за 

енергийни спестявания. 

- Насърчава се участието в семинари и обучения за изготвянето на „зелени“ 

обществени поръчки, които да допринесат за по-устойчивото управление 

на енергията, както и засилване на информационните кампании сред 

жителите на общината за ползите от увеличаването на енергийната 

ефективност и използването на енергия от ВИ. 

 

В Приложение 1 е представена опростена информационна база данни за общински 

сграден фонд на Община град Добрич. 



 

Енергийно устойчив Добрич 2030 
 

46 

 
 



 

Енергийно устойчив Добрич 2030 
 

47 

 

 

 

  

Сграда Предназначение 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Детска градина № 18 Детска градина                     205 920,00 лв. 

Детска градина № 20 Детска градина                     325 260,00 лв. 

Детска градина № 26 Детска градина                     336 180,00 лв. 

Детска градина № 29 Детска градина                     335 920,00 лв. 

Детска градина № 32 Детска градина              291 720,00 лв. 

ОУ "Христо Ботев" Училище                     401 830,00 лв. 

ОУ "Йордан Йовков" Училище                     498 290,00 лв. 

ОУ "Стефан Караджа" Училище                     459 550,00 лв. 

СОУ "Любен Каравелов' Училище                  1 148 160,00 лв. 

ПМГ "Иван Вазов" Училище              583 700,00 лв. 

ЕГ "Гео Милев" Училище              472 290,00 лв. 

Зала "Добрич" Културен дом              354 900,00 лв. 

Огледална зала "Нели 

Божкова"
Културен дом                        52 000,00 лв. 

Стоматологичен център Здравен център              821 470,00 лв. 

Спортна зала "Добротица" Спортна зала           1 255 540,00 лв. 

Детска градина № 12 Детска градина          336 000,00 лв. 

Детска градина № 17 Детска градина          405 750,00 лв. 

Детска градина № 25 Детска градина          646 500,00 лв. 

Средношколско общежитие Обществено обслужване       1 650 000,00 лв. 

Детска ясла № 1 Детска градина          475 000,00 лв. 

Детска ясла № 3 Детска градина          388 750,00 лв. 

Детска ясла № 4 Детска градина          476 500,00 лв. 

Детска ясла № 6 Детска градина          400 000,00 лв. 

ЦНСТ 1, 2, 3, ЦОП 2 (DOM 

ДЪГА) - ЕМБИЛД
Обществено обслужване          625 000,00 лв. 

Детска градина № 27 Детска градина          335 920,00 лв. 

Детска градина № 33 Детска градина          193 440,00 лв. 

Музей в градски парк Музей             46 800,00 лв. 

Дом майка и дете Здравен център          143 000,00 лв. 

Дирекция социално 

подпомагане 
Обществено обслужване          146 380,00 лв. 

Общинска администрация - 

Корпус 3
Административна       1 824 025,00 лв. 

Детска градина № 7 Детска градина          685 000,00 лв. 

Детска градина № 11 Детска градина          336 000,00 лв. 

Детска градина № 23 Детска градина          554 000,00 лв. 

Детска градина № 24 Детска градина          545 750,00 лв. 

ОУ "Никола Й. Вапцаров" Училище          608 000,00 лв. 

ОУ "Хан Аспарух" Училище          958 250,00 лв. 

ОУ "Христо Смирненски" Училище          785 500,00 лв. 

Детска млечна кухня Обществено обслужване          110 000,00 лв. 

Дом стари хора Обществено обслужване       1 805 750,00 лв. 

Музей администрация Музей             71 250,00 лв. 

ДКЦ -1 Здравен център       1 630 000,00 лв. 

Зоопарк - администрация Обществено обслужване             81 750,00 лв. 

3 763 110,00 лв.              3 779 620,00 лв.       1 650 000,00 лв.   1 452 250,00 лв.   1 437 500,00 лв.   1 489 050,00 лв.   1 676 800,00 лв.   1 285 690,00 лв.   1 805 750,00 лв.   1 209 750,00 лв.   1 040 000,00 лв.   1 393 500,00 лв.   1 824 025,00 лв.   

ОБЩО: 23 807 045,00 лв.            

ПЛАН-ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕНЕРГИЕН КЛАС "Б" В ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ (Сценарий A+B)
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Приложение 2. Изпълнение на дейностите (план-график) при сценарий “A+В“ 
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Сграда Предназначение 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Детска градина № 18 Детска градина                     205 920,00 лв. 

Детска градина № 20 Детска градина                     325 260,00 лв. 

Детска градина № 26 Детска градина                     336 180,00 лв. 

Детска градина № 29 Детска градина                     335 920,00 лв. 

Детска градина № 32 Детска градина              291 720,00 лв. 

ОУ "Христо Ботев" Училище                     401 830,00 лв. 

ОУ "Йордан Йовков" Училище                     498 290,00 лв. 

ОУ "Стефан Караджа" Училище                     459 550,00 лв. 

СОУ "Любен Каравелов' Училище                  1 148 160,00 лв. 

ПМГ "Иван Вазов" Училище              583 700,00 лв. 

ЕГ "Гео Милев" Училище              472 290,00 лв. 

Зала "Добрич" Културен дом              354 900,00 лв. 

Огледална зала "Нели 

Божкова"
Културен дом                        52 000,00 лв. 

Стоматологичен център Здравен център              821 470,00 лв. 

Спортна зала "Добротица" Спортна зала           1 255 540,00 лв. 

Детска градина № 12 Детска градина          174 720,00 лв. 

Детска градина № 17 Детска градина          210 990,00 лв. 

Детска градина № 25 Детска градина          336 180,00 лв. 

Средношколско общежитие Обществено обслужване          858 000,00 лв. 

Детска ясла № 1 Детска градина          247 000,00 лв. 

Детска ясла № 3 Детска градина          202 150,00 лв. 

Детска ясла № 4 Детска градина          247 780,00 лв. 

Детска ясла № 6 Детска градина          208 000,00 лв. 

ЦНСТ 1, 2, 3, ЦОП 2 (DOM 

ДЪГА) - ЕМБИЛД
Обществено обслужване          325 000,00 лв. 

Детска градина № 27 Детска градина          335 920,00 лв. 

Детска градина № 33 Детска градина          193 440,00 лв. 

Музей в градски парк Музей             46 800,00 лв. 

Дом майка и дете Здравен център          143 000,00 лв. 

Дирекция социално 

подпомагане 
Обществено обслужване          146 380,00 лв. 

Общинска администрация - 

Корпус 3
Административна          948 493,00 лв. 

Детска градина № 7 Детска градина          356 200,00 лв. 

Детска градина № 11 Детска градина          174 720,00 лв. 

Детска градина № 23 Детска градина          288 080,00 лв. 

Детска градина № 24 Детска градина          283 790,00 лв. 

ОУ "Никола Й. Вапцаров" Училище          608 000,00 лв. 

ОУ "Хан Аспарух" Училище          498 290,00 лв. 

ОУ "Христо Смирненски" Училище          408 460,00 лв. 

Детска млечна кухня Обществено обслужване             57 200,00 лв. 

Дом стари хора Обществено обслужване          938 990,00 лв. 

Музей администрация Музей             37 050,00 лв. 

ДКЦ -1 Здравен център          847 600,00 лв. 

Зоопарк - администрация Обществено обслужване             42 510,00 лв. 

3 763 110,00 лв.              3 779 620,00 лв.       738 140,00 лв.       757 900,00 лв.       791 700,00 лв.       858 000,00 лв.       885 820,00 лв.       938 990,00 лв.       847 600,00 лв.       839 920,00 лв.       776 100,00 лв.       782 080,00 лв.       948 493,00 лв.       

ОБЩО: 16 707 473,00 лв.            

ПЛАН-ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕНЕРГИЕН КЛАС "Б" В ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ (Сценарий B)
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Приложение 3. Изпълнение на дейностите (план-график) при сценарий “В“ 
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Отговорни административни структури. Планирани мерки за мониторинг и 
последващ контрол.  Анализ на заинтересованите страни 
 
Община град Добрич последователно провежда политика на енергиен 
мениджмънт на местно ниво, която обхваща потреблението на енергия в 
общински и жилищни сгради, уличното осветление, промишлеността  и 
транспорта. Сформираното звено за управление на енергията съдейства за  
изпълнение на общинската енергийна политика като подпомага гражданите и 
фирмите в техните усилия за намаляване на енергийните им разходи. 
 
Енергийното планиране се състои в това да се установят енергийните разходи 
на общината, да се направи анализ на състоянието и на тази основа да се 
състави план за оптимално използване на енергийните източници, с което да се 
намалят вредните емисии и да се постигне устойчиво, балансирано развитие, 
осигуряващо най-добри условия на живот за гражданите на Община град Добрич.  
Постигането на поставената цел ще се реализира главно чрез намаляване на 
разходите на енергия и респективно въглеродните емисии чрез: 

 прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната 
ефективност на общинския сграден фонд;  

 повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на 
територията на общината; 

 повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост; 

 въвеждане на управление на енергията на територията на общината; 

 подобряване на топлотехническите параметри на сградите; 

 предвижда смяната на горивната база за локалните отоплителни системи, 

 разширяване и оптимизиране на газоразпределителната мрежа; 

 въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (главно 
слънчеви колектори, фотоволтаични инсталации, ветрогенератори, ко-
генерационни процеси, използване на биомаса, преработка на отпадъци). 
 

Възможните препятствия при реализацията на Плана са свързани с 
привличането на собствениците на жилища за прилагане на мерките за 
енергийна ефективност, където е и основният резерв за икономия на енергия, 
както и високата цена на новите технологии, поради което тяхното приложение 
ще се окаже ограничено. 
Една значителна мярка, макар да изглежда косвена, това е благоустройството 
на градските райони, създаване на пешеходни зони и велоалеи, което ще намали 
използването на моторни превозни средства. Последното, в съчетание с 
подобряването на градския транспорт, ще доведе до допълнително 
ограничаване на въглеродните емисии. 
  
 
Отговорни структури и персонал 
 
Отговорността за изпълнение на поетите задължения по Инициативата 
„Споразумението на Кметовете“ е на Кмета на Общината, респективно ресорния 
Зам.-Кмет, подпомагани изцяло от Звеното за управление на енергия 
(Общинското бюро за енергийна ефективност), както и от експертите от 
Поддържащите структури към Споразумението на Кметовете (Общинската 
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мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, гр. София и Асоциацията на 
българските черноморски общини АБЧО, гр. Варна). 

Община град Добрич е една от основателите на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ и активен 
член на мрежата. През 2000 г. е открито официално Общинското бюро за 
енергийна ефективност, оборудвано с необходимия хардуер. Общински 
експерти са преминали обучителен курс по Общинско енергийно планиране и 
управление. Общината има разработена и периодично актуализира база данни 
за наблюдение на енергопотреблението в общинските обекти. Цялата налична 
информация за потреблението на горива и енергия от общински обекти е 
събрана в софтуерен продукт, който е в основата на провеждането на политика 
за енергийна ефективност в общината. Систематизираната база данни съдържа 
информация за потреблението по основни сектори, целеви групи и по сгради, 
потреблението по вид енергия, разходите за консумираната енергия и делът им 
от общинския бюджет. Информацията е разделена на две основни групи, като 
базисната информация е относително постоянна и дава основните строително-
конструктивни характеристики и видовете инсталации в сградата. Втората група 
данни, променящи се всяко тримесечие, е свързана с натуралното и финансово 
изражение на енергопотреблението по видове горива и по периоди. 

Поддържаната от енергийните експерти информационна система и направените 
секторни анализи играят важна роля при разработването и изпълнението на 
проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в общински сгради, както и в системата 
на уличното осветление, реализирани през последните 10 години. 

През 2008 г. Община град Добрич е първата община в България, в която е открит 
информационен център за енергийна ефективност, който функционира и към 
настоящия момент. В него жителите на общината получават актуална 
информация за възможни технически и организационни мерки за повишаване на 
енергийната ефективност; материали, изделия, уреди и технологии за 
повишаване на енергийната ефективност; действащата нормативна уредба в 
тази област; възможности за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ от 
специализирани фондове и търговски банки или чрез целеви национални и 
международни програми; добри практики и примери за успешно реализирани 
проекти и др. Центърът е част от цялостните инициативи и ангажименти на 
общинската администрация в сферата на енергийната ефективност и основната 
му цел е повишаване на информираността на населението и на представителите 
на малкия и средния бизнес в общината по отношение на енергийната 
ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници. 
Информационният център е основното средство на общинската администрация 
за организиране и провеждане на информационни кампании и тематични дни на 
енергийната ефективност, организирани ежегодно.  

Предварителният анализ на национално ниво показва, че е необходимо 
доизграждане на институционалната рамка на местно ниво, работеща в областта 
на ЕЕ и ВЕИ. Нужно е да се организират структури (целево определени със 
заповед), които да са отговорни за политиката за ЕЕ и ВЕИ на общинско ниво. 
Звеното, обособено в структурата на общинската администрация, е желателно 
да се състоят от минимум 2 или 3 експерти, в т.ч. електроинженер, инженер-
топлотехника и икономист. 
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Анализът на институционалния капацитет на Община град Добрич за планиране 
и осъществяване на устойчиви енергийни политики на местно ниво дава 
основание за следните изводи: 
1. Имайки предвид, че планирането и осъществяването на мерки за енергийна 
ефективност се въвежда като ключов елемент във всички секторни политики и 
капиталови инвестиции в общината, трябва да е налице ясно обособено и 
разпознаваемо структурно звено в общинската администрация, на което да е 
вменена отговорността по реализация на цялостния процес на планиране, 
изпълнение и мониторинг на устойчиви енергийни политики на местно ниво.  
Наличният експертен капацитет на Общинското бюро за енергийна ефективност 
се превръща в добра основа за сформирането на Звено за управление на 
енергията. Екипът от специалисти е ясно с дефинирани задачи по отношение на 
генерирането и анализа на информация, планиране, реализация и контрол на 
мерките за енергийна ефективност, изпълнението на местните планове и 
проекти за енергийна ефективност и мониторинг на изпълнението, съобразно 
заложените цели. Предвид различните като мащаб и сектори дейности, които 
извършва общинската администрация, изключителното разнообразие от целеви 
групи, към които са насочени капиталовите инвестиции и предоставяни услуги, 
обособеното Звено за управление на енергията играе значителна роля за 
осигуряване на интегрираност и последователност на местните планове и 
действия в областта на енергийната ефективност.  
2. Необходимост от обучение на различните ресорни дирекции и отдели, имащи 
отношение към капиталовите инвестиции, подготовката и изпълнението на 
проекти и опазването на околната среда, с оглед въвеждането на стратегически 
и интегриран подход при реализацията на местните политики в областта на 
устойчивата енергия. 
Постигането на максимална ефективност на устойчиво енергийно планиране 
налага интегрирането на усилията и капацитета на служителите от всички 
общински отдели и дирекции, имащи отношение към този процес, чрез 
провеждане на обучения по енергийно планиране. 
3. Въвеждане и утвърждаване на система за начина на работа и разпределяне 
на задълженията и отговорностите на ключовите фигури и структурни звена в 
общинската администрация за планиране, реализация и мониторинг на местните 
политики по енергийна ефективност. Възможното позициониране на отделните 
ключови фигури и структурни звена при изпълнение на Плана „Енергийно 
устойчив Добрич 2020“ е свързано с ясно разпределяне на отговорностите и 
задълженията в общинска администрация, по отношение на: 

- осигуряване на дълготрайни политически отговорности; 
- осигуряване на адекватни финансови средства; 
- установяване на подкрепа от заинтересованите страни; 
- интегриране на План за устойчиво енергийно развитие в ежедневието; 
- осигуряване на добро управление по време на прилагането; 
- контрол на изпълнението. 

 
Анализ на заинтересованите страни 
Анализът на заинтересованите страни e извършен на етап формулиране на 
приоритети и предварителна оценка на Плана за устойчиво енергийно развитие 
на Община град Добрич. В тази връзка под заинтересовани страни се разбират 
всички лица, групи хора, институции или фирми, които имат отношение към 
неговото разработване и реализиране.  
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1. Принципи на анализа на заинтересованите страни 
Идентифицирането на потенциални заинтересовани страни се ръководи от 
следните принципи: 

 информирането и въвличането на гражданите като активни участници в 
процеса на вземането на решения на местно ниво е ключов момент в 
съвременното местно самоуправление; 

 управлението на местната власт с широко участие на гражданите е белег 
за демокрация и възможност за формиране на по-добри политики и 
общоприети възможности за развитие; 

 тясното взаимодействие между различните заинтересовани страни е 
устойчив механизъм за изграждане на местен капацитет за планиране и 
реализация на ефективни местни политики; 

  партньорството между местна власт, граждани, НПО и бизнес е дълъг и 
труден процес, изискващ усилия от всичките страни; 

 взаимодействието между различните заинтересовани страни предполага 
специфични действия и форми, които да гарантират индивидуализацията 
на подхода и в същото време, координираност на усилията за постигане 
на крайните цели; 

Необходимо е да се подчертае, че изискваният период на настоящият План е 
относително дълъг. Налице са твърде много фактори, които подлежат на 
непредвидими промени, и които могат съществено да повлияят върху 
параметрите и изпълнението на Плана, сред които могат да бъдат изброени по-
важните: 

- приемствеността – водените политики по отношение на устойчивото 
енергийно развитие на Община град Добрич трябва да останат 
последователни и целенасочени; 

- човешкият фактор – екипът от експерти, ангажиран с реализирането на 
Плана, както от страна на Общината, така и от страна на всички останали 
участници трябва да се запазят, за да гарантират правилното провеждане 
на планираните дейности; 

- външни фактори – отчитане влиянието на външни фактори, които могат да 
повлияят на целите и тактиките, заложени в Плана; 

- заинтересовани страни – анализът на заинтересованите страни е 
постоянен и целенасочен процес, който съпътства всеки етап от 
изпълнението на Плана и има решаващо значение за стабилността и 
дългосрочното планиране. 

В този смисъл Планът „Енергийно устойчив Добрич 2030“ се разглежда като 
комплексен и гъвкав инструмент, който отчита динамиката на местната ситуация 
и в същото време задава основните параметри, насоки и стъпки за решаване на 
сложната и многопластова материя, свързана с устойчивото енергийно 
планиране и развитие на Община град Добрич. 
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2. Основни заинтересовани страни в процеса на планиране, реализация и 
мониторинг на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община град 
Добрич 2020-2030 г. „Енергийно устойчив Добрич 2030“ 
 
В контекста на План „Енергийно устойчив Добрич 2030“ могат да бъдат 
идентифицирани следните основни групи заинтересовани страни: 

 Икономически и социално активни граждани, млади хора; 
 Групи граждани, изразяващи скептично отношение към действията и 

постиженията на местната власт; 
 Групи в неравностойно положение; 
 Неправителствени, браншови и други представителни организации; 
 Медии – регионални и национални, с фокус върху регионалните и 

специализираните медии; 
 Широката общественост; 
 Община град Добрич; 
 „Електроразпределение Север“ АД, гр. Варна; 
 „Аресгаз“ АД, гр. Варна; 
  Агенция по енергийна ефективност, София; 
 Местни фирми, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ; 
 Научни и изследователски центрове и институти; 
 Други общини; 
 Представители на държавната власт на регионално и национално 

ниво; 
 Международни партньори; 

 
Важно е да се отбележи, че целевите публики и заинтересованите страни в 
различните етапи на изпълнение на Плана за действие може да съвпадат, но 
може и да варират, или да се допълват/ различават. 
 
3. Подходи и форми за въвличане на заинтересованите страни в процеса 
на планиране, изпълнение и мониторинг на Плана за устойчиво енергийно 
развитие на Община град Добрич 2020-2030 г. „Енергийно устойчив Добрич 
2030“ 
 
Основна пречка за ефикасното провеждане на политиката по ЕЕ и ВЕИ, като 
цяло е ниската степен на информираност. Конкретните мерките и действията, 
които Община град Добрич предприема в областта на обучението и 
информирането на населението по въпросите на устойчивата енергия са:  

- организиране и провеждане на обучения; 
- организиране и провеждане на периодични информационни кампании, 

относно възможностите за намаляване енергопотреблението, 
разпространение на информационни материали; 

- връзки с обществените медии 
- постоянни и/или периодични консултантски услуги; 
- създаване на контакти с други общини и региони за споделяне на добри 

практики и обмяна на опит в областта на ЕЕ и ВЕИ; 
- оптимизиране на действащото информационно бюро за обслужване на 

гражданите по въпроси за устойчивата енергия и рационалното и 
използване; 
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- изграждане на постоянни и функционални консултативни механизми – 
работни групи, консултативни и обществени съвети. 

- взаимодействие с местни учебни заведения; 
- обучение по енергиен мениджмънт на служители от областните и 

общинските администрации, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ; 
- по-добро взаимодействие между национални, областни и общински 

структури и организации. 
 

Участие на местната общност в Инициативата „Споразумение на 
Кметовете“  
 
Община град Добрич включва гражданите, техните домакинства  и различните 
заинтересовани страни в инициативи за популяризиране устойчиво енергийно 
развитие чрез провеждане на различни информационни кампании и инициативи.  
Ежегодно Община град Добрич организира обществени кампании, свързани с 
популяризиране на енергийната ефективност, пестенето на енергия и опазване 
на околната среда, като Седмица на екологията по повод Международния Ден 
на Земята и Кампанията за пролетното почистване на града, Часът на Земята, 
Европейска седмица на устойчивата енергия,  Общински дни на интелигентна 
енергия, Европейската Седмица на мобилността, кампании за насърчаване 
използването на алтернативни форми на транспорт: велошествия, състезания 
по приложно колоездене по повод Деня без автомобили и други екологични 
инициативи. При реализацията на тези обществени кампании и инициативи 
Общината успешно партнира с организации и представители на гражданския 
сектор, учебни заведение, бизнес и медии. 
Организирани и проведени са редица събития (изложби, велошествия, открити 
уроци) с участието на учебни заведения, неправителствени организации, 
обществени институции за популяризиране на възможностите за използване на 
енергията от възобновяеми източници и алтернативните форми на транспорт, 
допринасящи за пестене на енергия и намаляване на вредните емисии в 
атмосферата. 
Участието на местната общност и нейната значимост са подробно описани в 
Комуникационната стратегия към Плана за устойчиво енергийно развитие на 
Община град Добрич 2020 - 2030 г. 
 
Усилията на общината в ролята й на модел на енергийно ефективно поведение 
трябва да бъдат насочени и към осигуряване на максимална ангажираност на 
потребителите, МСП и обществеността. Интелигентното енергийно поведение е 
свързано с повишаване информираността и промяна на ежедневното поведение 
и култура на всички потребители (домакинства, предприятия, организация и др.), 
което е свързано с планирането и осъществяването на дългосрочна и 
целенасочена комуникационна стратегия от страна на Община град Добрич, с 
въвеждане на система от местни законодателни мерки и насърчителни 
инициативи, стимулиращи ефективното използване на енергия и преминаването 
към възобновяеми енергийни източници. 
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Общ прогнозен бюджет и източници за финансиране на План „Енергийно 
устойчив Добрич 2030“ 

 
В съответствие с анализа за развитие на Община град Добрич, възможностите и 
перспективите за внедряване на Плана за устойчиво енергийно развитие на 
Община  град Добрич 2020 - 2030 г. в рамките на Инициативата „Споразумение 
на Кметовете“, както и структурните проблеми, които трябва да бъдат решени 
през периода 2020 - 2030 година,  общият прогнозен бюджет заложен в Плана е 
на стойност не по-малко от 400 000 лева/годишно (за изпълнение на ЕЕ и ВЕИ 
мерки в общински обекти). 
При определяне на финансовата рамка на Плана за устойчиво енергийно 
развитие на Община град Добрич са взети предвид възможностите за 
осигуряване на собствени финансови средства от общинския бюджет, 
привличане на външни ресурси съобразно наличните към момента на планиране 
финансови инструменти, разработването на нови форми на инвестиционни 
партньорства, както и предимствата на успешни комбинации от два или повече 
източника на финансиране за осигуряване на устойчивост на постиганите 
резултати. 
За финансиране реализирането на проекти в областта на устойчивата енергия е 

необходимо да се използват всички източници на финансов ресурс: бюджетни 

средства; кредитни линии и заемен капитал; безвъзмездни средства - грант или 

субсидия от различни фондове и международни програми; финансиране от трета 

страна, вкл. ЕСКО договори, концесия, публично-частни партньорства; емисии 

на общински облигационни заеми (ценни книжа); финансов лизинг и др. 

 

Подходи на финансиране на общинските програми: 

 Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата 
законова рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в 
нейното развитие.  

 Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на 
възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си 
средства (примерно: жител на общината, ученик в училище, пациент в 
болницата, и т.н.) или публично-частно партньорство. 
 

Източници на финансиране 
Възможностите за финансиране на ПДУЕР са следните: 
 
а) Бюджетни средства 
В зависимост от планираното реализиране на мерки по енергийна ефективност, 
в общинския бюджет се залагат средствата за изпълнение на предвидените 
обекти за съответната година. 

 

б) Кредитни линии и заемен капитал 

Предоставят се от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, 
включително предприятията, предлагащи енергоефективни услуги), емисии на 
общински облигационни заеми (ценни книжа), финансов лизинг и др. Могат да се 
използват както за изпълнение на цялостни проекти по енергийна ефективност, 
така и в случаите на съфинансиране на проекти. 

 



 

Енергийно устойчив Добрич 2030 
 

56 

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

 Държавен фонд Земеделие  

 Национален доверителен екофонд; 

 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство; 

 Фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия; 

 Други. 
 

г) Други икономически механизми 

 Финансиране от трета страна - цялостно или частично финансиране, 
осигурено от предприятие за енергоефективни услуги, осъществяващо най-
често проекта „до ключ”, въз основа на сключен договор с гарантиран резултат 
(ESCO договори). 

 Концесионна разновидност на финансирането от трета страна – по 
схемата “строителство” (построй) – “експлоатация” (използвай) – “прехвърляне 
на собствеността” (предай). Тази форма може да бъде използвана чрез 
публично-частни сдружения за реализация на проекти с голяма обществена 
значимост и ефективност. 

 Финансов лизинг; 

 Емисии на общински облигационни заеми. 
 

Тенденции и визия на ЕС по отношение на ЕЕ и ВЕИ след 2020 г. 

Съществена част от финансовата политиката на ЕС 2014-2020 г. целеше 

подпомагане на страните, преди всичко на по-засегнатите от финансовата криза, 

да преодолеят на негативните последици от нея. В България това се проявяваше 

чрез по-висок поток на европейски средства в сравнение с националната вноска 

и във високите нива на грантовете – между  75 и 100% в болшинството 

Оперативни програми. Делът на Структурните и Инвестиционните фондове в 

публичните инвестиции на България е около 55%.  

В следващите години ситуацията и приоритетите в съюза се променят. Явяват 

се допълнителни проблеми свързани с проблемите с имигрантите, борбата с 

тероризма. Съществена разлика ще има и във финансовите инструменти на ЕС, 

произтичаща от оттеглянето на Обединеното кралство и от финансовите 

потребности на новите приоритети. Поради това нови приоритети са включени в 

многогодишната финансова рамка, главно чрез максимално разширяване на 

съществуващите възможности. Разликите в настоящата практика и визията за 

след 2020 г. свързана с новите предизвикателства може да се види на схемата 

по-долу (Фиг.19). 
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Фиг.19. Разлики в настоящата практика и визията за балансиране на бюджетните 

средства след 2020 г. Източник: Европейската комисия 

 

Това, което касае най-силно общините, са промени, свързани с преминаването 

от фокусиране върху правилата за процедурни разходи към фокусиране върху 

резултатите; или казано по друг начин, от директни разходи, субсидии и 

грантове към преминаване към ПЧП, съфинансиране, блендинг (смесване) и 

леверидж (използване на потенциала за привличане на допълнителни 

инвестиции) на финансовите източници и средствата от тях. 

На национално ниво новите тенденции и изисквания могат да се видят 

например в НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за 

предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ  по  Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“  

По-съществени са елементи от тях са: 

1. Повишени изисквания към процента на енергийните спестявания (мин. 

60%, насърчават се обновявания, при които спестяванията са над 70%) 

2. Ниво на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващите 

мерки съгласно скалата на класовете на енергопотребление за 

съответната категория сгради (насърчават се обновявания до клас А или 

ПНЕС) 

3. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение 

на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична 

енергия в kWh на годишна база – Х лв. 

4. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение 

на необходимата инвестиция в лева към обновена жилищна/публична 

инфраструктура в кв.м РЗП – Е, лв. /кв. м РЗП . 
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Критериите за оценка за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по  

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: 

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ 

ясно показват курса на държавната администрация да насърчава и подпомага 

проектните предложения, търсещи най-добри резултати за енергийни 

спестявания. 

Тези изводи се потвърждават както от новите условия по Финансовия 

механизъм на ЕИП, така и от предложението на нова жилищна стратегия, 

където ясно е изразено намерението енергийно ефективните обновявания да 

целят постигане на стандарта за почти нулево енергийна сграда, като 

равнището на субсидията ще бъде обвързано с постигнатия енергиен клас 

и/или реализираните спестявания (принципа „спести повече, получи повече“). 
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АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 
ЗАПЛАХИТЕ (SWOT-АНАЛИЗ) 

 
S W O T  анализ 

Силните страни / STRENGTHS Слабите страни / WEAKNESSES 

 

S1: Относително чист район  - почти липсват 

замърсяващи производства; 

S2: Въведен и ефективно действащ  стандарт 

ISO 14 0001; 

S3: Газификация на промишления сектор, 

общинските сгради, нарастваща битова 

газификация; 

S4: Подобрени енергийни характеристики на 

сгради,чрез въвеждане на пакети от мерки 

за енергийна ефективност; 

S5: Използвани са възможностите за 

оползотворяване на енергия от 

възобновяеми източници 

S6: Реализирани пилотни и демонстрационни 

проекти за ЕЕ и ВЕИ; 

S7: Наличие на експертиза и ресурс в 

Общинската администрация за подготовка 

и реализация на дългосрочни проекти; 

S8: Ежегодно провеждане на информационни 

кампании и инициативи за промяна на 

енергийното поведение на 

обществеността; 

S9: Осъзната роля на местната власт като 

модел на интелигентно енергийно 

поведение; 

S10: Активно гражданско общество. 

 

W1: Обща тенденция към значително нарастване на 

потреблението на електрическа енергия, 

съответно нарастване на дела на отделяните 

вредни емисии в атмосферата;  

W2: Нарастване на крайно енергийно потребление, 

поради потребление на конвенционална 

енергия; 

W3:  Неефективно използван потенциал  на 

енергията от възобновяеми източници;  

W4: Недостатъчно реализирани проекти за 

енергийна ефективност; 

W5: Недостатъчно  финансиране на ЕЕ/ВЕИ 

дейности 

W6: Недостатъчно ниво на информираност на 

обществеността относно начините за 

рационално използване на енергията и 

изпълнение на мерки за пестене на енергия; 

W7: Липса на местни и държавни стимули за малките 

и средни предприятия при използването на 

ВЕИ; 

W8: Пречки при присъединяването на инсталирани 

ВЕИ мощности към електропреносната мрежа – 

утежнени процедури от страна на 

електропреносното дружество; 

W9: Недостатъчна активност от различните 

заинтересовани страни 

W10: Рязко повишаване на дела на частните 

автомобили за сметка на обществения 

транспорт, съответно увеличени емисии в 

атмосферата; 

W11: Ограничено прилагане на енергоспестяващи 

мерки и използване на ВЕИ в жилищния, 

промишления и транспортен  сектор . 

Възможностите / OPPORTUNITIES Заплахите / THREATS 

 

O1: Инсталиране на системи, използващи 

енергия от възобновяеми източници; 

 

T1: Несигурност на доставките на природен газ -  

липса на енергийна независимост; 
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O2: Въвеждане на пакети от мерки за 

енергийна ефективност в сградите и 

промишлените съоръжения; 

O3: Наличие на финансови механизми, 

подпомагащи въвеждането на мерки за 

ЕЕ и ВЕИ; 

O4: Контрол върху енергопотреблението в 

обществените сгради; 

O5: Успешни партньорства – ПЧП; ЕСКО 

схеми  и др.; 

O6: Популяризиране на ползите и 

възможностите за използване на 

възобновяемите енергийни технологии в 

жилищния сектор, промишлеността и 

транспорта;  

O7: Административно и данъчно стимулиране 

на местно ниво на инвестиции в зелени и 

енергийно ефективни технологии и 

производства; 

О8: Популяризиране на устойчив транспорт за 

придвижване в градска среда; 

О9: Влагане на инвестиции в 

екологосъобразен градски обществен 

транспорт и създаване на стимули за по-

широкото му използване; 

О10: Изграждане на мрежа от велосипедни 

алеи за улесняване придвижването на 

гражданите като екологичен, евтин и 

здравословен начин на придвижване; 

О11: Наличен експертен капацитет за 

сформиране на екип за генериране, 

анализ на информацията, планиране, 

реализация и контрол на мерките за 

енергийна ефективност и използване на 

ВЕИ; 

О12: Обмяна на опит и демонстрационни 

проекти в областта на устойчивата 

енергия. 

О13: Въвеждане на стандарта за енергиен 

мениджмънт ISO 50001 

 

T2: Повишаване цените на енергийните ресурси; 

T3: Висока цена на възобновяемите енергийни 

технологии; 

T4: Либерализацията на пазара на електроенергия и 

свързаните с това рискове при избора на 

доставчик на енергийни услуги; 

Т5: Запазване и/или забавяне на темпа на 

използване на биогорива в обществения и 

частния транспорт; 

Т6: Продължаваща тенденция за внос на стари 

автомобили; 

Т7: Трудности при организиране на обитателите в 

многофамилните жилищни сгради за 

предприемане на действия по изпълнение на 

мерки за енергийна ефективност; 

Т8: Масова употреба на ниско ефективни електро 

уреди и средства за отопление в бита; 

Т9: Рестартиране на производства с висок потенциал 

на замърсяване на околната среда. 
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  
НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2020 г. – 2030 г. 
 

ЕНЕРГИЙНИ ЦЕЛИ 
 
Съгласно новите цели, заложени в Инициативата „Споразумението на 
Кметовете“, Община град Добрич като неин член, поема отговорността за 
намаляване на емисиите СО2, произведени на територията й чрез подобряване 
на енергийната ефективност в жилищните и обществени сгради, общинското 
осветление, промишлените обекти, както и енергийната ефективност на 
обществения и личен транспорт.  
 

Обща цел за намаляване на емисиите на СО2 към 2030 г. –  
минимум 35%, спрямо базовата 2000 година 

 
До 2030 година Община град Добрич ще постигне най-малко: 

 35 % намаляване на въглеродните емисии; 

 35 % намаляване на енергопотреблението; 

 32 % дял на ВЕИ в общото енергопотребление. 
 

Основните цели на План „Енергийно устойчив Добрич 2030“ са повишаване 
качеството на живот и енергийния комфорт при най-малки разходи на 
гражданите на общината чрез постигане на децентрализирано ВЕИ 
енергоснабдяване с паралелно изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност.  

 
Разпределението на целите по сектори е както следва: 
 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Ключови дейности Икономи
я на 

енергия 

Икономия 
на 

средства 

Инвестиция Редукция 
на вредни 

емисии 

Дял на 
намален

ие на 
СО2 

Дял на 
намаление на 

енергия 

Дименсия  MWh/год. лв./год. лева tСО2/год. % % 

Енергийна ефективност в 
общински сгради, 
оборудване/ съоръжения 

3875,64 56 2257,40 20 000 000 1544,69 1,23 1,52 

Енергиен мониторинг на 
общинския сектор; 
Повишена енергийно 
ефективна култура  

340,00 5 240,00 620 000 278,46 0,22 0,98 

Оптимизирани на 
уличното осветление 

772,00 110 000,00 1 800 000 632,27 0,5 2,03 

Енергийна ефективност в 
жилищния сектор 

42236,38 40 000 000 350 000 000 23650,33 20,68 12,27 

Енергийна ефективност в 41669,12 3 500 000 50 000 000 12036,15 8,12 10,36 
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промишлеността 

Оптимизиране и 
модернизация на  
транспорта 

22718,20 2 500 000 10 000 000 6200,43 4,94 7,93 

Алтернативни начини на 
придвижване 

486,00 61 356 1 600 000 298,36 0,38 0,11 

Общо 112097,34 46738853,40 434020000 44640,69 36,07 35,20 

 
 
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ 

Ключови дейности Инвестиционн
и разходи 

Енергия, 
произведена от 
възобновяеми 

източници 

Редукция на 
вредни емисии 

Дял на 
намаление на 

СО2 

Дименсия  лева MWh/год. tСО2/год. % 

Функциониране на ЗУЕ, 
разпространение на информация за 
оползотворяване потенциала на 
ВЕИ 

20 000 965 880,00 0,92 

Разработване, въвеждане и 
поддържане на изискванията за 
използване на местните ВЕИ 
ресурси  в общинския сектор 

4 800 000 2870 2250,40 3,02 

ВЕИ инсталации в жилищния сектор 8 000 000 9855,73 9290,60 9,80 

ВЕИ технологии  в промишлеността 6 000 000  6978,80 7698,15 7,32 

Изграждане на фотоволтаични 
паркове на територията на 
Общината 

30 000 00 8863,63 6407,55 7,84 

Повишаване дела на биогоривата, 
използвани в сектор транспорт 

2 000 000  - 472,03 3,20 

Общо 50 802 000 29533,16 26998,73 32,10 

 
Оценката и анализът за средногодишните икономии на енергия, емисии СО2 и 
дял на ВЕИ на територията на Община град Добрич е направена по експертен 
път.  
Планът „Енергийно устойчив Добрич 2030“ 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. 
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КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА ЗА  
ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД 
ДОБРИЧ 2020 – 2030 г. „ЕНЕРГИЙНО УСТОЙЧИВ ДОБРИЧ 2030“ 
 
1. Ефективно разпределение на ключовия персонал и основните 
финансови ресурси за изпълнението на Плана за устойчиво енергийно 
развитие - въвеждане на организационни промени и обособяване на структурно 
звено за управление на енергията и климата, иницииране на програма за 
развитие на персонала и разработване на общ набор от ценности и основни 
цели, своевременно стартиране на първите оперативни дейности, включително 
провеждане на кампании за представяне на предизвикателства, приоритети и 
планирани дейности пред гражданите и бизнеса, стартиране на първите проекти 
за инвестиции в инфраструктура и обществени сгради. 
2. Разработване на подробни планове за инвестиции за енергийна 
ефективност: реновиране на общинския сграден фонд, подобряване на 
енергийната ефективност в частния жилищен фонд и др. Специално 
внимание следва да се обърне на дългосрочните възможности за финансиране 
и необходимостта от създаване на експерти по финансов инженеринг и обучение 
на енергийни мениджъри в обществените сгради. 
3. Иницииране на диалог с потенциални предприемачи - търсене на 
конкретни възможности за разработване и изпълнение на мащабни 
инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници, както и подготовка на необходимите 
гъвкави регулаторни механизми за насърчаване на частните инвестиции. 
4. Идентифициране и преодоляване на критичните пречки в 
законодателството за ЕЕ и ВЕИ и планиране на инициативи по отношение на 
националните власти за преодоляването им. 
5. Наблюдение на напредъка отблизо - планиране и стартиране на нови 
дейности и инициативи, когато старите са завършени. 

 
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 2020 – 2030 година, са определени следните 
приоритети: 
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  
НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2020г. – 2030г. 

ПРИОРИТЕТ  1 

Прилагане на 

интегриран пакет от 

мерки за подобряване 

на енергийната 

ефективност в 

общинския сектор 

 

 ПРИОРИТЕТ  2 

Подобряване 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 

 

 

ЦЕЛ 1.1. 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

общинските сгради с 

поне 30% 

 

 

ЦЕЛ 2.1. 

Въвеждане на мерки 

за повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

жилищните сгради,  

приоритетно на 

панелните 

жилищни сгради 

 

ЦЕЛ 3.1. 

Насърчаване на бизнес 

инвестициите за 

изграждане на 

енергийни предприятия 

и инфраструктура на 

територията на Община 

Добрич 

 

ЦЕЛ 4.1. 

Повишаване на 

местния капацитет за 

устойчиво енергийно 

развитие 

 

 

 

ЦЕЛ 1.2. 

Обновяване на 

системата за улично 

осветление на град 

Добрич 

 

ЦЕЛ 2.2. 

Повишаване на 

обществената 

информираност и 

изграждане на 

култура за 

енергоефективни 

поведение в битовия 

сектор  

 

ЦЕЛ 3.2. 

Повишаване дела на 

използваната енергия 

от възобновяеми 

източници в 

промишлеността 

 

 

 

ЦЕЛ 4.2. 

Проучване 

потенциала за 

енергийна 

ефективност и 

енергия от 

възобновяеми 

източници и 

възможностите за 

неговото 

оползотворяване 

 

 

ЦЕЛ 1.3. 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

обществения 

транспорт 

 

 

ЦЕЛ 2.3. 

Повишаване дела на 

използвана енергия, 

произведена от 

възобновяеми  

източници в 

жилищния сектор 

 

ЦЕЛ 3.3. 

Подкрепа за промяна 

на енергийното 

поведение в бизнеса 

 

 

 

ЦЕЛ 4.3. 

Мобилизиране на 

обществена подкрепа 

за изпълнение на 

плана за действие 

„Енергийно устойчив 

Добрич 2030“ 

 

ЦЕЛ 1.4. 

Повишаване на дела 

на използване на 

енергия от 

възобновяеми 

източници в 

публичния сектор 
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ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 
 
 

За всеки приоритет са посочени конкретни цели и очакваните резултати, 
съобразно стратегическата цел на Плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цел 1.1: Повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради с 
поне 30 % 
 
Мерки: 

(а) Реконструкция и обновяване на съществуващата общинска социална, 
културна, образователна и административна инфраструктура и въвеждане на 
пакети от енергоспестяващи мерки; 

(б) Въвеждане и утвърждаване на система от стандарти за енергийна 
ефективност при строежа на нови и обновяването на съществуващи сгради – 
общинска собственост; 

(в) Подобряване на системите за контрол и мониторинг на потреблението 
на енергия от сградния фонд – общинска собственост. 
 
Очаквани резултати: 

(а) Подобряване комфорта на обитаване в обществените сгради и 
постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и 
осветление; 

(б) Оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите 
икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо 
нормативно определените за предходни периоди; 

(в) Удължен експлоатационен срок на публичната инфраструктура и на 
техните инсталации и съоръжения; 

(г) Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура. 
 
 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ  1 

Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната ефективност в 

общинския сектор 

ЦЕЛ 1.1. 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

общинските сгради 

с поне 30% 

ЦЕЛ 1.2. 

Обновяване на 

системата за улично 

осветление на град 

Добрич 

ЦЕЛ 1.3. 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

обществения 

транспорт 

ЦЕЛ 1.4. 

Повишаване на дела на 

използване на енергия 

от възобновяеми 

източници в публичния 

сектор 
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Цел 1.2: Обновяване на системата за улично осветление на град Добрич 
 
Мерки: 

(а)Изготвяне и поддържане на база електроенергийни и светлотехнически 
данни за системата за улично осветление на Община град Добрич; 

(б) Поддържане и ремонт на съществуващото и изграждане на ново 
улично осветление, въвеждане на мерки за енергийна ефективност; 

(в) Поетапно изграждане на автономно енергоспестяващо улично 
осветление в проблемни жилищни райони и участъци; 

(г) Въвеждане на система за централизирано управление на уличното 
осветление; 

(д) Разработване на ефективни системи за поддържане и експлоатация на 
уличното осветление, включително и с участието на гражданите. 

(е) Подмяна на част от кабелното захранване на мрежата за улично 
осветление; 

 
Очаквани резултати: 

(а) Подобряване на качеството и ефективността на уличното осветление 
и привеждането му в съответствие с хигиенните норми; 

(б) Намаляване на бюджетните разходи за електроенергия за улично 
осветление; 

(в) Подобряване на безопасността и физическите характеристики на 
градската среда; 

(г) Редуциране на въглеродните емисии, генерирани от уличното 
осветление. 

 
Цел 1.3: Повишаване на енергийната ефективност на обществения  
транспорт 
 
Мерки: 

 (а) Обновяване на автобусния парк на обществения транспорт; 
 (б) Оптимизиране на мрежата на обществения транспорт; 
(в) Въвеждане на система за интегрирано управление на трафика в 

градски условия; 
(г) Подобряване на съществуващата и изграждане на нова транспортна 

инфраструктура; 
(д) Оптимизиране на системата за паркиране; 
(е) Разработване и прилагане на иновативни решения за товарния 

транспорт в градски условия; 
(ж) Разработване и въвеждане на система от стимули за закупуване и 

използване на екологично чисти транспортни технологии; 
(з) Изграждане на цялостна система от велосипедни маршрути, свързваща 

основни градски зони и обществено значими пространства; 
(и) Въвеждане на система за отдаване на велосипеди под наем; 
(й) Разширяване на пешеходните маршрути и зони в градска среда; 
(к) Планиране и провеждане на обществени кампании за промоция на 

алтернативни начини на придвижване. 
 
Очаквани резултати: 

(а) Подобряване на качеството на транспортното обслужване в общината; 
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(б) Намаляване на средната продължителност на обществените 
пътувания в рамките на общината; 

(в) Подобрено качество на атмосферния въздух; 
(г) Намаляване разходите за енергия в областта на транспорта;. 
(д) Намаляване броя на пътуванията с лични превозни средства; 
(е) Създадени условия и подходяща инфраструктура за устойчиви модели 

на придвижване; 
(ж) Създадени условия за безконфликтно придвижване на 

автомобилисти, велосипедисти и пешеходци; 
 
Цел 1.4: Повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми 
източници в публичния сектор 
 
Мерки: 

(а) Монтаж на фотоволтаични панели на покриви и фасади на сгради – 
общинска собственост, за производство на електроенергия за собствени нужди 
(off-grid system) 

(б) Монтаж на слънчеви колектори за производство на битово горещо 
водоснабдяване в обекта 

(в) Разработване и прилагане на мерки за въвеждане на хибридно улично 
осветление; 
 

Очаквани резултати: 
 

(а) Подобрени енергийни характеристики на общинския сграден фонд и 
подобрен топлинен комфорт на обитаване; 

(б) Подобряване качеството на услугите, предоставяни от Община град 
Добрич; 

(в) Намаляване разходите за енергия за отопление и осветление в 
публичния сектор; 

(г) Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от публичния  сектор.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ  2 

Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на Общината 

ЦЕЛ 2.1. 
Въвеждане на мерки за 

повишаване на енергийната 

ефективност в жилищните 

сгради, 

приоритетно на панелните 

жилищни сгради 

ЦЕЛ 2.3. 

Повишаване дела на 

използвана енергия, 

произведена от 

възобновяема енергия в 

жилищния сектор 

ЦЕЛ 2.2. 

Повишаване на 

обществената 

информираност и 

изграждане на култура за 

енергоефективно поведение 

в битовия сектор  
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Цел 2.1: Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в  
 
жилищните сгради, приоритетно на панелни жилищни сгради 

 
Повишаване на енергийната ефективност на панелните жилищни сгради е един 
от приоритетите на Общината. Съществена роля за изпълнението на тази цел 
има реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради. 
 
Мерки: 

(а) Извършване на обследвания за енергийна ефективност на жилищните 
сгради на територията на Общината; 

(б) Въвеждане на пакети от мерки за енергийна ефективност в жилищните 
сгради на територията на Общината, приоритетно на многофамилните жилищни 
сгради; 

(в) Разработване и реализация на консултативни и информационни 
механизми за популяризиране на енергийно ефективни мерки в жилищния 
сектор; 
(г) Разработване и осъществяване на общинска програма за стимулиране 
създаването на жилищни асоциации и други приложими форми на 
сътрудничество, с оглед на улесняване на финансирането и 
изпълняването на проекти за енергийна ефективност и използване на ВЕИ 
в жилищния сектор; 
(д) Разработване и прилагане на местни финансови механизми в подкрепа 
на въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради; 

 
Очаквани резултати: 
 

(а) Подобрени енергийни характеристики на жилищния сграден фонд и 
подобрен топлинен комфорт на обитаване; 

(б) Намаляване на годишните финансови разходи за енергия на 
домакинствата; 

(в) Удължен живот на енергийно обновените сгради и на техните 
инсталации и съоръжения; 

(г) Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от частния жилищен 
сектор; 

(д) Подобрена градска среда и цялостна визия на Община град Добрич. 
 

Цел 2.2: Повишаване на обществената информираност и изграждане на 
култура за енергоефективно поведение в битовия сектор  

 
Мерки: 

(а) Организиране и провеждане на информационни кампании, основани на 
принципа на социалния маркетинг; 

(б) Изграждане на партньорства с местни и регионални структури на 
гражданското общество, медии и бизнеса за провеждане на съвместни 
инициативи за популяризиране на мерки за енергийна ефективност в бита; 

(в) Разработване и въвеждане на програма за обучение в училищна и 
извънучилищна среда; 
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(г) Разработване и прилагане на ефективни информационни модели за 
популяризиране на европейското, национално и местно законодателство в 
областта на енергийната ефективност; 
 
Очаквани резултати: 
 

(а) Повишено ниво на информираност и изградена положителна нагласа 
сред обществеността за енергийно ефективно поведение; 

(б) Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
бита; 

(в) Намаляване потреблението на енергия и респективно емисиите на 
парникови газове; 

 
Цел 2.3: Повишаване дела на използвана енергия, произведена от 
възобновяема енергия в жилищния сектор 

 
Мерки: 

(а) Организиране и провеждане на информационни кампании, които да 
популяризират използването на енергия от възобновяеми източници в частни 
жилищни сгради – природен газ, биомаса, енергия от слънцето – слънчеви 
колектори и фотоволтаични инсталации;   

(б) Създаване на консултативен механизъм за техническа помощ за 
реализиране на проекти за оползотворяване потенциала от ВЕИ; 

(в) Разработване и прилагане на ефективни информационни модели за 
популяризиране на европейското, национално и местно законодателство в 
областта на възобновяемите енергийни източници; 
 
Очаквани резултати: 
 

(а) Създадена подходяща информационна среда за стимулиране на 
инвестиции е производството на енергия от възобновяеми източници; 

(б) намаляване разходите за енергия на домакинствата и редуциране на 
въглеродните емисии, в резултат на въведени ВЕИ системи в жилищните сгради; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИОРИТЕТ 3 

Повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост 

ЦЕЛ 3.1. 

Насърчаване на бизнес 

инвестициите за изграждане на 

енергийни предприятия и 

инфраструктура на територията 

на Община Добрич 

ЦЕЛ 3.2. 

Повишаване дела на 

използваната енергия от 

възобновяеми източници в 

промишлеността 

ЦЕЛ 3.3. 

Подкрепа за промяна на 

енергийното поведение в 

бизнеса 
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Цел 3.1: Насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане на енергийни 
предприятия и инфраструктура на територията на Община Добрич 
 

(а) Използване на високоефективни уреди за отопление на биомаса в 
малки и средни предприятия; 

(б) Изграждане на партньорства за разработване и прилагане система от 
услуги за консултиране на малки и средни предприятия за въвеждане на пакети 
от енергийно ефективни мерки и оползотворяване на енергия от възобновяеми 
източници; 

(в) Разработване на механизми за публично-частно партньорство за 
изграждане на ВЕИ инсталации на територията на Община град Добрич; 

(г) Насърчаване на зелените инвестиции и подкрепа за внедряване на 
енергийно ефективни практики и иновационни технологии в бизнеса; 
 
Очаквани резултати: 
 

(а) Създадена подходяща информационна и подкрепяща среда за 
стимулиране на инвестиции в зелена икономика на местно ниво; 

(б) Увеличен дял на бизнес инвестициите в технологии за въвеждане на 
енергийно ефективни мерки и изграждане на ВЕИ системи ; 
 
Цел 3.2: Повишаване дела на използваната енергия от възобновяеми 
източници в промишлеността 
 
Мерки: 

(а) Инсталиране на фотоволтаични централи и слънчеви системи върху 
големи покривни и сградни площи на производствените предприятия, складове, 
търговски и офис сгради; 

(б) Използване на възможностите за производство на енергия от 
преработка на отпадъци и утайки от пречиствателни станции; 

(в) Инсталиране на малки вятърни централи за промишлени нужди; 
  
Очаквани резултати: 
 

(а) Повишен дял на зелените инвестиции на територията на Община град 
Добрич; 

(б) Увеличаване дела на използваната енергия, произведена от 
възобновяеми източници, използвана в промишления сектор; 

 
Цел 3.3: Подкрепа за промяна на енергийното поведение в бизнеса: 
 
Мерки: 

(а) Организиране на информационни кампании, конференции, бизнес- 
закуски, семинари и други срещи, предназначени за представители на бизнеса в 
Община Добрич;  

(б) Административно стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
използване на енергия от възобновяеми източници чрез напр. данъчни 
преференции, специализирано административно обслужване и други стимули; 
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(в) Създаване на енергийна информационна база за инсталираните 
енергийни мощности от възобновяеми източници на територията на Общината;
   
Очаквани резултати: 
 

(а) Повишено ниво на информираност и изградена положителна нагласа 
сред бизнеса за интелигентно енергийно поведение; 

(б) Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
промишлеността; 

(в) Установяване на трайни публично-части партньорства на регионално 
ниво. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цел 4,1: Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно 
развитие: 
Мерки: 

(а) Обособяване на структурно звено в общинската администрация, което 
поема отговорността по координация на цялостния процес на планиране, 
реализация и мониторинг на устойчиви енергийни политики на местно ниво; 

(б) Въвеждане на подходяща система за обучение на експерти в местната 
администрация от ресорните звена, ангажирани в планирането, изпълнението и 
контрола на капиталовите инвестиции и политиките по териториално развитие; 

(в) Усъвършенстване на система за отчитане, контрол и анализ на 
енергопотреблението в Община град Добрич; 

(г) Разработване и внедряване на правила за енергийно ефективно 
поведение на служителите в общинска администрация и други общински 
структури; 

(д) Разработване и внедряване на принципи и правила за подготовка на 
т.нар. „зелени обществени поръчки“, стимулиращи рационалното използване на 
природните ресурси; 

(е) Създаване на международни партньорства, подготовка и изпълнение 
на партньорски проекти в областта на енергийната ефективност; 
Очаквани резултати: 

(а) Повишен капацитет на Община град Добрич за планиране, реализация 
и мониторинг на местни политики за устойчиво енергийно развитие; 

ПРИОРИТЕТ 4 

Въвеждане на управление на енергията на територията на общината 

ЦЕЛ 4.1. 

Повишаване на местния 

капацитет за устойчиво 

енергийно развитие 

ЦЕЛ 4.2. 

Проучване потенциала за 

енергийна ефективност и 

енергия от възобновяеми 

източници и възможностите 

за неговото оползотворяване 

ЦЕЛ 4.3. 

Мобилизиране на обществена 

подкрепа за изпълнение на 

плана за действие „Енергийно 

устойчив Добрич 2030“ 
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(б) Повишено ниво на информираност и изградена култура за прилагане 
на мерки за енергийна ефективност в общинската администрация; 

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

 
Мерки: 

(а) Възлагане изготвянето на проучвания за потенциала на територията 
на общината по отношение наличието и използваемостта на енергия от 
възобновяеми източници; 

(б) Разработване на енергиен баланс на Общината на основата на 
установения потенциал на енергия от възобновяеми източници; 

(в) Проучване на месните нужди от техническа помощ в областта на 
енергийната ефективност и ВЕИ; 

(г) Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийни 
проекти. 
 
Очаквани резултати:  
 

(а) Създадени предпоставки за оползотворяване на потенциала на ВЕИ; 
(б) Енергиен баланс, съставен на основата на потенциала на ВЕИ на 

територията на Общината и на стратегическата цел за постигане на енергийна 
независимост. 

(в) Идентифицирани финансови източници и инструменти за финансиране 
на проектите и дейностите от енергийната стратегия на общината. 

(г) Осъвременена Енергийна информационна база на Община Добрич. 
 

 
ЦЕЛ 4.3. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на плана за 
действие „Енергийно устойчив Добрич 2020“ 

 
Мерки: 

(а) Оптимизиране функционирането на общинския информационен 
център за управление на енергията; 

(б) Подготовка и провеждане на обществена информационна кампания за 
популяризиране целите на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие 
на Община град Добрич 2020 -2030 г. ; 

(в) Въвеждане на партньорски механизми за постоянно наблюдение, 
анализ и оценка на напредъка по изпълнението на Плана за действие „Енергийно 
устойчив Добрич 2030“; 

 
Очаквани резултати:  

(а) Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на плана за 
действие „Енергийно устойчив Добрич 2020“; 

(б) Установени трайни партньорства между различните заинтересовани 
страни в процеса на изпълнение, мониторинг и оценка на Плана за действие. 

(в) Устойчиво управление на енергията на територията на общината, 
основано на координирани усилия на различни заинтересовани страни; 

(г) Утвърден имидж на Община град Добрич като модел за провеждане на 
устойчива енергийна политика 
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План за действие - индикативна таблица  
 

Специфична 
цел  

Мярка / проект 
Срок на 

изпълнение 
Индикатори  

Източник на 
информация 

Инвестиции  
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 Извършване на енергийни 

одити на сгради – общинска 
собственост  

2025г. Извършени енергийни 
обследвания на всички 
общински обекти с РЗП 
над 1000 м2 

Доклади от изготвени 
енергийни 
обследване; Отчети 
за изпълнение на 
плановете за ЕЕ, 
съгл. чл.12 от ЗЕЕ 

100 000 лв. 

Поетапно изпълнение на 
предвидените в докладите от 
енергийните обследвания 
мерки за ЕЕ с фокус върху 
образователна и социална 
инфраструктура  

2030г. Реализирани икономии 
на енергия  
Спестени въглеродни 
емисии 

Справки от 
информационната 
система за 
мониторинг на 
енергопотреблението 
в Община град 
Добрич; Отчети за 
изпълнение на 
плановете за ЕЕ, 
съгл. чл.12 от ЗЕЕ 

20 000 000 лв. 

Пилотно въвеждане на 
системи за енергиен 
мониторинг в общински 
сгради 
 
 
 
 
 
 
 
 

2030г. Въведени системи за 
енергиен мониторинг 
поне в 10 общински 
обекта 

Справки от 
въведената система 
за енергиен 
мониторинг в 
пилотните сгради; 
Справки от 
информационната 
система за 
мониторинг на 
енергопотреблението 
в Община Добрич 

100 000 лв. 
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Извършване на обследвания 
за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 
сгради на територията на 
град Добрич 

2025г. Извършени обследвания 
за енергийна 
ефективност на поне 20 
жилищни сгради  

Доклади от енергийни 
обследвания 

50 000 

Реализация на пакети от 
мерките, предписани в 
докладите за енергийна 
ефективност 

2030г. Реализиране на мерки за 
енергийна ефективност в 
минимум 20 
многофамилни жилищни 
сгради с доказани 
икономии на енергия 

Документация от 
извършени 
строително-ремонтни 
работи; Сертификат 
за доказано 
енергийно 
спестяване   

20 000 000 

Разработване и внедряване 
на информационен портал за 
популяризиране на мерките 
за енергийна ефективност, 
насочен към асоциации на 
собствениците в 
многофамилни жилищни 
сгради 

2030г. Създаден работещ 
информационен портал  

Интернет страницата 
на Община град 
Добрич  

15 000 лв. 
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Изготвяне и поддържане на 
база електроенергийни и 
светлотехнически данни за 
системата за улично 
осветление на града 

2025г. Изготвена и 
функционираща база 
данни  

Годишни отчети за 
дейността на 
общинската 
администрация; 
информационна 
система за 
мониторинг на 
енергопотреблението 
на Община град 
Добрич 

5 000 лв. 
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Въвеждане на мерки за 
алтернативно улично 
осветление в проблемни 
жилищни райони и комплекси  

2025г. Разработен и реализиран 
проект за въвеждане на 
алтернативно осветление  

Технически 
инвестиционни 
проекти  

150 000 лв. 

Поетапно изпълнение на 
проекти за енергийно-
ефективна подмяна на 
съществуващите осветители 
с LED осветители  

2024 г. Обновено улично 
осветление 

Поетапно изпълнение 
на проекти за 
енергийно-ефективна 
подмяна на 
съществуващите 
осветители с LED 
осветители  

2 000 000 лв. 
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 Частично обновяване на 
автобусния парк на градския 
обществен транспорт 

2025г. Закупени и въведени в 
експлоатация поне 10 
нови автобуси за масов 
градски транспорт; 
Спестени 200 tCO2/год.  

Документация от 
процедури за 
възлагане на 
обществени поръчки; 
Годишни отчети на 
общинската 
администрация 

5 000 000лв. 

Разработване на стратегия 
за въвеждане на мерки за 
ефективни транспортни 
решения, основани на 
потребителското търсене 

2025г. Реализирана минимум 
една пилотна инициатива 
за ефективни 
транспортни решения 

Документация от 
процедури за 
възлагане на 
обществени поръчки; 
Годишни отчети на 
общинската 
администрация 

15 000 лв. 

Проектиране и изграждане на 
интегрирана система за 
управление на трафика 

2030г. Изготвен технически 
проект за интегрирана 
система за управление 
на трафика  

Документация от 
процедури за 
възлагане на 
обществени поръчки; 
Технически проект 

200 000 лв. 

Изграждане на цялостна 
система от велосипедни 

2030г. Изградени велосипедни 
алеи  

Годишни отчети на 
общинската 

1 000 000лв. 



 

Енергийно устойчив Добрич 2030 
 

76 

маршрути, свързващи 
основни градски зони и ЦГЧ  

администрация; 
Отчети за 
реализирани проекти 

Планиране и провеждане на 
обществени кампании за 
промоция на алтернативни 
начини на придвижване 

Периодично 
до 2030г. 

Разработени и проведени 
минимум 5 
информационни 
кампании 

Годишни отчети на 
общинската 
администрация; 
Интернет страницата 
на Община град 
Добрич 

20 000 лв. 

 П
о

в
и

ш
а
в

а
н

е
 д

е
л

а
 н

а
 е

н
е

р
ги

я
 о

т
 в

ъ
з
о

б
н

о
в

я
е

м
и

 

и
з
т
о

ч
н

и
ц

и
 

Разработване и реализация 
на проекти за инсталиране на 
системи, използващи ВЕИ в 
сгради – общинска 
собственост  

2030г. Реализирани поне 10 
проекта за 
оползотворяване 
потенциала на енергия от 
възобновяеми източници 

Технически проекти; 
Справки от 
информационната 
система за 
мониторинг на 
енергопотреблението 
на Общината 

2 000 000лв. 

Организиране и провеждане 
на информационни кампании 
за популяризиране 
възможностите за 
внедряване на ВЕИ в частни 
жилищни сгради 

Периодично 
до 2030г. 

Разработени и проведени 
минимум 5 
информационни 
кампании 

Годишни отчети на 
общинската 
администрация; 
Интернет страницата 
на Община град 
Добрич 

20 000 лв. 

Насърчаване на бизнес 
инвестициите за изграждане 
на ВЕИ инсталации на 
територията на Общината 

2030г.  Създадени ефективни 
партньорства; 
Оползотворен потенциал 
на ВЕИ на територията 
на Общината 

Отчети за 
реализирани проекти; 
Данни от Е.ОН 
България за 
произведена енергия 
от възобновяеми 
източници 

- 

Идентифициране на 
потенциални зони за 
изграждане на ВЕИ 

2025г. Изготвени предпроектни 
проучвания 

ОУП на Община град     
Добрич; Доклад на 
оценката за 

20 000 лв. 
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инсталации на територията 
на Община град Добрич 
 

потенциала на ВЕИ 
на територията на 
Общината 
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Организиране и провеждане 
на информационни кампании 

Ежегодно до 
2030г. 

Проведена поне един път 
годишно информационна 
кампания,  съгласно 
ангажиментите по 
Споразумението на 
Кметовете 

Годишни отчети на 
общинската 
администрация; 
Интернет страницата 
на Общината 

20 000 лв. 

Разработване и 
разпространение на пакет от 
информационни и 
обучителни материали за 
деца и младежи в училищна 
среда 

Периодично 
до 2030г. 

Разработен пакет от 
информационни и 
обучителни материали; 
Проведени минимум 3 
пилотни инициативи в 
общински образователни 
институции 

Годишни отчети на 
общинската 
администрация; 
Интернет страницата 
на Общината 

20 000лв. 

Разработване и прилагане на 
система от услуги за 
консултиране по въпросите 
за устойчивата енергия; 
Разработване и внедряване 
на ефективни 
информационни модели за 
популяризиране на 
европейското и национално 
законодателство в областта 
на ЕЕ и ВЕИ  

2025г. Изграден общински 
информационен център 
по енергийна 
ефективност; 
Актуализирана общинска 
система за енергиен 
мониторинг; Създадена 
база данни от 
информационни ресурси 
на страницата на 
Община град Добрич 

Годишни отчети на 
общинската 
администрация; 
Интернет страницата 
на Общината 

2 000 лв. 

Мобилизиране на 
обществена подкрепа за 
изпълнението на Плана за 
действие за устойчиво 
енергийно развитие на 

2025г. Проведени минимум 2 
информационни 
кампании за 
популяризиране на 
Плана да действие 

Интернет страницата 
на Общината 

- 
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Община град Добрич 2020 г. 
– 2030 г. 
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Създаване на структурно 
звено в общинската 
администрация за 
планиране, реализация и 
мониторинг на устойчиви 
енергийни политики 

2025г. Изградено структурно 
звено от квалифицирани 
експерти 

Отчети за дейността 
на звеното  

- 

Организиране и провеждане 
на обучения по планиране и 
управление на общински 
енергийни политики за 
експерти от общинската 
администрация  

2025г. Проведени минимум 2 
обучения по общинско 
енергийно планиране и 
управление  

Програма за 
обучение,обучителни 
материали 

5 000 лв. 
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МОНИТОРИНГ. ИНДИКАТОРИ. ОБРАТНА ВРЪЗКА 

 

1. Координация, контрол, отчет за изпълнение и актуализация на 

Плана за действие 
 
Водеща роля по отношение реализацията на заложените приоритети и цели на 
Плана за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. има общинската 
администрация, чрез Звеното за управление на енергията, подпомаган от 
Поддържащите структури към Инициативата „Споразумението на Кметовете“. 
Координацията ще се осъществява от Кмета на Общината и съответно от  
ресорния Зам.-Кмет. 
В рамките на Инициативата „Споразумението на Кметовете“ в Община град 
Добрич ще се извършва годишна инвентаризация на емисиите СО2 в различни 
сектори.  
Препоръчително е екипът, ангажиран с изпълнението на Плана да извършва 
системна инвентаризация и да докладва за нея най-малко веднъж на две години, 
което означава че на всеки две години трябва да се съставят „Доклад за 
дейностите“ („Action report”) – без инвентаризация (години 22,26,30) и „Доклад за 
изпълнението“ (“Implementation report”) – с инвентаризация (години 24,28,32). 
Докладите трябва да съдържат количествени оценки за изпълнените мерки с 
включени данни за енергийна консумация и емисиите на СО2, както и анализ на 
изпълнението на дейностите и мерките, предвидени в Плана. От Офисът на 
Споразумението на Кметовете са осигурени специални формуляри за всеки вид 
Доклад.  
 

2. Методика за наблюдение, анализ и оценка за техническите, 

финансови и организационни резултати от изпълнението на 

Плана за действие 
 
Мониторингът е неразделна част от Плана за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Община град Добрич 2020г.-2030 г.  
Много важна стъпка в управлението на енергийната политика на местно ниво е 
вземане на решение от ръководството на администрацията да бъде извършван 
мониторинг на изпълнението на Плана. Въвеждането на задължително 
наблюдение и оценяване на резултатите от текущото изпълнение на Плана е 
съществена предпоставка за успешното му изпълнение. 

 

Цел 
 

След изтичане срока на изпълнение на Плана е необходимо да се отчетат 
резултатите, като се използват данните от извършения мониторинг на 
изпълнението. Оценката на изпълнението се извършва чрез сравняване на 
постигнатите резултати с данните за изходното състояние и базисния сценарий. 
Освен обективните технически и икономически резултати е необходимо да бъдат 
отчетени и неподлежащите на количествена оценка резултати, както и косвените 
резултати. В резултат на оценката могат да бъдат предложени промени в някои 
от целите и параметрите на Плана, както и промени в инструментите за тяхното 
последващо изпълнение. 
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Когато се използват инструменти за оценяване следва да се обърне внимание 
относно дефинирането на потребността от първоначални данни. Това първо 
действие предхожда останалите и създава предпоставки за навременно 
започване на мониторинга и за редовното му прилагане през целия планов 
период. Чрез предварителната организация се дават отговори на следните 
основни въпроси: 

 Защо се извършва мониторинг - определят се целите на мониторинга и 
се посочва кой и как ще използва резултатите от него; 

 Какъв е предметът на мониторинга – определя се кои елементи от 
изпълнението на Плана ще са предмет на наблюдение и оценяване; какви 
данни ще се събират - подробни данни за изпълнението по определени 
индикатори или обобщено наблюдение на основните приоритети и цели 
на Плана; какви източници на информация ще се използват; 

 Кой ще осъществява мониторинга – определя се съставът на екипа от 
специалисти, в т.ч. експерти от общинската администрация и/или 
привлечени външни специалисти; 

 Каква ще е периодичността на отчитането - определят се периодите, за 
които данните от мониторинга ще се обобщават и анализират и ще се 
извличат препоръки; 

 Колко средства са необходими - тези средства трябва да се предвидят 
в бюджета на Плана или да се залагат ежегодно в Програмата за 
капиталови разходи на общината. 

 

Чрез отговорите на тези въпроси са дефинирани целите и обхватът на 
мониторинга, необходимите ресурси (човешки, материални и времеви) и 
периодичността на отчетите. 
 

Определяне на обхвата на мониторинга 
 
Преди всичко трябва да се определи кои елементи (приоритети, цели, мерки или 
дейности) на Плана ще са предмет на наблюдение и оценка. Това трябва да са 
основните цели на Плана за действие – намаляване на консумацията на енергия, 
ограничаване на разходите за горива и енергия и намаляване на емисиите на 
парникови газове или подобряването на качеството на услугите. Предмет на 
наблюдение може да са също и вложените инвестиции и тяхната рентабилност 
(възвращаемост), както и броят на населението, което е повлияно от 
изпълнението на Плана. На основата на приетия обхват на мониторинга се 
определят и необходимите човешки и технически ресурси (специалисти и 
техника), а в бюджета се предвиждат необходимите финансови средства. 
 

Определяне на индикаторите за оценка 
 

Определянето на индикаторите за оценяване на резултатите от изпълнението 
на Плана е от решаващо значение за крайния успех и за практическата полза от 
мониторинга. Основно изискване по отношение на индикаторите е те да са ясни 
и измерими, което е предпоставка за тяхното обективно отчитане. 
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Възможни индикатори са: 
- обем на осъществените инвестиции (хил. лева); 

- спестена енергия (в абсолютни стойности - kWh) или намалена 

консумация на енергия (изразена като процентно съотношение); 

- специфична консумация на енергия (kWh/m2 застроена площ на 

сградата или kWh/жител); 

- равнище на комфорт (температура на помещенията или степен на 

осветеност на помещения или улици); 

- количество намалени емисии (в абсолютни стойности – t CO2 или в 

процентно намаление спрямо предишни емисии); 

- санирана разгъната застроена площ на сгради (в абсолютни 

стойности – m2 или спрямо броя на населението – m2/жител); 

- степен на възвращаемост на осъществените инвестиции (като 

стойност на нормата на възвръщаемост - IRR или като срок на 

откупуване - PB); 

- себестойност на единица спестена енергия или намалени емисии 

(лв/kWh спестена енергия или лв/t СО2 намалени емисии). 

 

В редица случаи отчитането на отделен индикатор не може да даде пълна 
представа за резултатите от изпълнението на Плана, ако не се съпостави с други 
индикатори. Така например, ако абсолютната консумация на енергия е 
намалена, този факт трябва да се съпостави с постигнатия комфорт на 
обитаване (осветление и отопление). Така може да се установи дали 
намаляването на консумацията е резултат само на повишена енергийна 
ефективност или се дължи отчасти и на понижаване на комфорта на 
обитаването. 
Когато се избират индикатори за оценяване на Плана, би трябвало да се отчитат 
и специфичните данни, от които общинската администрация се нуждае при 
изготвянето на разнообразни отчети и справки за централните власти – най-
често министерствата на финансите, на енергетиката или на околната среда. 
При добра съгласуваност на индикаторите с нуждата от подобни данни може 
значително да се намали времето за изготвянето на тези справки, като 
същевременно се осигурява надеждност и точност на информацията и се 
избягва подаването на различни данни към различни институции. 
 

Определяне на необходимите входни данни 

 

При осъществяването на наблюдения върху изпълнението на Плана е обвързана 
със събирането на определени данни, които се въвеждат в протоколи. На 
основата на обобщаването и анализа на тези данни се определя степента на 
изпълнението на съответните индикатори. Когато данните се отнасят до 
изразходвана енергия или до определянето на равнището на комфорт, най-точна 
информация се получава в резултат на измервания чрез подходяща апаратура. 
Данни от този вид са например: икономисана енергия (% или kWh) в отделни 
обекти или в общината като цяло, разгъната застроена квадратура (м2), 
температура на въздуха в помещенията в отделните обекти (tо), степен на 
осветеност (lx - луксове) на помещенията или на откритите пространства и др. 
Когато данните се отнасят до изразходвани финансови средства, информацията 
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обикновено се получава от счетоводни документи и банкови извлечения, които 
се съхраняват във финансовите отдели на общинската администрация. Тази 
информация може да се наблюдава както като абсолютни стойности, така и като 
относителна стойност на инвестициите на жител или на m2. Необходимо е да се 
определят най-надеждните източници за извличане на данните, необходими за 
осъществяването на анализите и оценките. Такива са например данните 
получени от измерванията, които трябва да се осъществяват периодично или 
непрекъснато от квалифицирани специалисти. За тази цел се монтират 
измервателни уреди, чиито показания периодично се отчитат и анализират. От 
друга страна, част от информацията може да се набавя чрез съответните 
енергийни мениджъри на големи обекти или от ръководителите им (директори 
на училища, болници, детски заведения и др.) или от съответните финансови и 
технически служби в общината или в големите обекти. Желателно е 
информацията, получена по косвен път (не чрез измервания), внимателно да се 
проверява или да се потвърждава от втори източник. 
 

Данни за различните ефекти от изпълнението на Плана за действие 
 
В резултат на изпълнението на Плана (или на отделни проекти и дейности от 
него) могат да се постигнат преки и непреки ефекти, както и ефекти, които се 
проявяват в рамките на продължителността на Плана или извън тези рамки. 
 

 Преки ефекти 
 

Техническите мерки за енергийна ефективност в сградите предизвикват 
спестявания на енергия, които могат да се приемат за пряк резултат от тях. Преки 
са ефектите от почти всички инвестиционни проекти за повишаване на 
енергийната ефективност и производство на енергия от възобновяеми 
източници. Те обикновено се представят чрез разликата между базовата 
(изходната) консумация на енергия (установена преди началото на периода на 
Плана за действие) и намалената консумация за съответната година в резултат 
от изпълнението на Плана. Най-често тези стойности се определят чрез 
измервания или чрез данни от счетоводни документи. 
 

 Непреки ефекти 
 

Чрез обучението за кадри на общинската администрация могат да се създадат 
условия за по-добро управление на енергията в общинските обекти. В резултат 
на това се постигнат значителни икономии на енергия, които обаче не подлежат 
на пряко измерване. Ефектите от повечето от тези „меки” мерки или дейности 
(учебни курсове, информационни кампании, стимули за насърчаване на 
икономията на енергия и др.) са непреки, независимо от това, че те могат да са 
значителни по стойност и значение и да имат продължително въздействие. Има 
различни методи за изчисляване на подобни непреки ефекти, при които може да 
се отчетат някои странични фактори на влияние върху тях. 
 

 Ефекти в рамките на програмата (средносрочни ефекти) 
 

Както преките, така и непреките ефекти от изпълнението на Плана или на 
отделни нейни елементи (проекти или дейности) достигат определени стойности 
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в периода на действие (изпълнение) на Плана. Тези ефекти се отчитат в края на 
плановия период с окончателния доклад от мониторинга. 
 

 Ефекти след програмата (дългосрочни ефекти) 
 

Ефектите от проектите и дейностите по изпълнение на Плана за действие трябва 
да продължат да се осъществяват и след изтичането на срока му. Така например 
техническите мерки в една сграда (преки ефекти) могат да имат живот от 15-20 
години, докато срокът на Плана е 10 години. Повишаването на капацитета на 
общинската администрация (непреки ефекти) също може да има по-
продължително влияние върху дейността на общината, отколкото е 
продължителността на самия План и т.н. 
По различни обективни или субективни причини преките или непреките ефекти 
може да намаляват с времето. Това се отчита чрез въвеждането на корекционни 
коефициенти (фактор „случайност”), които се определят по експертен път и 
отразяват очакваните намаления на ефектите (икономиите, въздействията) 
спрямо техния първоначален максимален обем. 
Ефектите, които надхвърлят периода на Плана, трябва не само да се отчитат в 
края на плановите периоди, но да се наблюдават и след това. Така могат да се 
създадат условия за тяхното устойчиво поддържане възможно най-дълго време. 
По време на наблюдението трябва да се отчитат всички ефекти от проектите и 
дейностите – преки и непреки, средносрочни и дългосрочни (след периода на 
действие на Плана). Всеки от тези ефекти трябва да се регистрира и проследява 
в отделни позиции в базата данни. 
 

Регистриране на икономиите но енергия 
 

 Преки икономии 
 

Година Обща РЗП, 

повлияна от 

мерките за 

ЕЕ 

Единични 

икономии 

на енергия 

kWh/m2 

Коригиращ 

фактор 

/коефициент 

Общи 

икономии 

на енергия 

kWh 

Общо 

намалени 

емисии на 

СО2 

1 2 3 4 5 6 

2020   1    

2021   1   

2022   1   

…   1   

2030   1   

Общо      

Табл. 2. Преки икономии на енергия в рамките на срока на Плана 

 

Чрез примерната Таблица 2 ”Преки икономии на енергия” може да се регистрират 
икономиите на енергия на намалените емисии на СО2 в резултат на 
изпълнението на проекти или мерки за енергийна ефективност в сгради, които са 
включени в Плана. В колона 2 се регистрира общата застроена площ на 
сградите, която е повлияна от Плана. В колона 3 се регистрира икономията на 
енергия, отнесена към 1 m2 застроена площ, а в колона 5 – общите икономии за 
цялата РЗП, повлияна от мерките. В колона 6 се регистрира общият обем на 
намалените емисии на СО2. 



 

Енергийно устойчив Добрич 2030 
 

84 

Когато се наблюдава кратък (напр. едногодишен или двугодишен период от 
изпълнението на Плана, може да се очаква, че икономиите на енергия са равни 
на първоначално изчислените. Ако се наблюдава обаче продължителен период 
от време (няколко последователни години), може да се предположи, че през 
годините вероятно ще настъпят промени в условията, които ще намалят ефекта 
от мерките и ще ограничат икономиите. В тези случаи може да се въведе 
коригиращ коефициент. 
 

 Непреки икономии 
 
Непреките икономии на енергия не се определят чрез измервания с уреди и при 
тяхното отчитане съществува значителна степен на субективност. Такива 
икономии обикновено се реализират при изпълнението на „меки” проекти или 
мерки. Мониторингът върху непреките ефекти (икономии) може да се 
осъществява по два начина: 

 
o Отгоре надолу 

 

Този вид мониторинг се основава на предварително определения общ 
потенциал за икономия на енергия в общината. В програмата се определя каква 
част от него ще се усвои чрез „меки” проекти или мерки. Така например може да 
се приеме, че чрез информирането и обучението на домакинствата ще се 
промени поведението на обитателите по отношение на използването на 
енергията. По експертен път допускаме, че тази промяна в поведението би 
допринесла за усвояването на 10% от потенциала за енергийна ефективност в 
обитаваните от тях сгради. За усвояването на останалата част от този потенциал 
трябва да се предвидят технически мерки за икономия на енергия. 
 

o Отдолу нагоре 
 

При мониторинг отдолу нагоре е необходимо преди всичко да се изчислят 
очакваните спестявания на избрана единица (m2, жител, домакинство, обект и 
т.н.) и се умножат с коефициент за повторяемост. За да определим икономиите, 
които едно средно домакинство може да постигне, се приема допускането, че в 
резултат на промененото си поведение към енергията, то може да спести 10% от 
общия потенциал за икономии в сградата. Така определена, икономисаната от 
едно домакинство енергия може да умножи по броя на повлияните от проекта 
домакинства (чрез коефициент за повторяемост) и да се получат общите 
икономии на енергия в резултат на този проект. За да се постигне възможно най-
висока степен на достоверност на очакванията от Плана, трябва едновременно 
да се приложат двата подхода за наблюдение и оценка – чрез изчисления отгоре 
надолу и отдолу нагоре, като по този начин се намери разумното сечение между 
тях.  
 

Организиране на информацията 
 

Съвременното развитие на компютърната техника и софтуера са отлична 
предпоставка за изграждане и поддържане на цялостна информационна система 
за общинско енергийно планиране и управление. Препоръчително е общинската 
администрация да създаде своя компютризирана информационна система, 
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която да поддържа информация, както за моментното състояние на обектите в 
Общината, така и исторически данни за състоянието им през предишни години. 
Всяка нова информация, която би постъпила в тази система в резултат на 
мониторинга върху изпълнението на Плана, би обогатила системата и би 
повишила нейната надеждност. 
Достоверността на информацията е основна предпоставка за надеждността на 
изводите и заключенията от анализите. Често тази достоверност се накърнява 
поради елементарни технически грешки. Тъй като информацията обикновено се 
събира от различни източници, понякога данните постъпват с различни 
несъпоставими дименсии (кг/тонове, kWh/kW и т.н.), което се отразява на 
крайните резултати. За да се избягват подобни грешки, е необходимо да се 
съставят опростени таблици с ясни указания за попълване, а отговорните 
служители своевременно да се обучават или инструктират как да си служат с тях. 
 

Оценка и отчет на резултатите 
 

Оценяването на резултатите от изпълнението на Плана се основава на данните, 
които показват степента, до която предварително определените индикатори за 
успех са изпълнени. Наличието на ясни и лесно измерими индикатори е 
предпоставка за ограничаване на субективизма на оценките. Така например, 
когато се проследява индикаторът „икономия на енергия на m2 застроена площ”, 
данните се получават като се събира икономисаната енергия в резултат от 
изпълнението на отделните проекти за енергийна ефективност в различните 
сгради на общината. Тези данни се попълват периодично и се акумулират така, 
че във всеки момент от изпълнението на програмата да е възможно да се 
проследява степента, до която определен индикатор е изпълнен. Това може да 
даде основания на общинското ръководство да вземе мерки за подпомагане и 
ускоряване на изпълнението на определени проекти или за пренасочване на 
ресурси от едно направление към друго, ако това е в интерес на цялостното 
изпълнение на Плана.  
При анализирането на данните от мониторинга могат да се правят обобщения на 
резултатите по сектори (сгради, услуги, транспорт) или да се извеждат обобщени 
показатели, които не са предварително избрани като индикатори за успех 
(специфична консумация на енергия, цена на тон спестени емисии, инвестиции 
на жител и др.). Чрез графични справки и сравнения изводите от мониторинга 
могат да се илюстрират нагледно и да се превърнат в ефективен инструмент за 
управление. 
Анализите, изводите и препоръките, съставени на основата на резултатите от 
мониторинга, се обобщават в доклади (отчети) до ръководството на общината. 
Периодичността и съдържанието на тези доклад предварително се договаря 
между заинтересуваните страни. За да служат на общинското ръководство, 
препоръчително е тези доклади да съдържат следната информация: 

- описание на изходното състояние, спрямо което са извършени 
сравнителните анализи в доклада; 

- обобщени данни за изпълнението на Плана по всеки от предварително 
установените индикатори за успех; 

- оценка на данните по отделните индикатори и препоръки по отношение 
на следващите етапи на изпълнението (при окончателните доклади тези 
препоръки се отнасят до следващия планов период); 
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- описание на условията, при които е протекъл мониторингът през отчетния 
период, срещнатите трудности и възможностите за преодоляването им. 

Критерии за избор на приоритетни проекти, дейности и цели на Плана  
 

В съответствие с характера на целите на Плана, може да се възприемат 
различни групи критерии, според които да се степенува по приоритет дейностите 
и проектите в програмата.   
 

1. Финансови критерии – основна цел е намаляване на бюджетните 
разходи за енергия. Основни финансови критерии са следните важни 
икономически показатели: 

 Нетна сегашна стойност (NPV); 

 Възвръщаемост на инвестицията (RoI); 

 Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR); 

 Обем на необходимите инвестиции. 
 

2. Социални критерии – чрез социалните критерии се оценява социалния 
климат, на фона на който ще се изпълнява Плана. Това са предимно цели, 
свързани с комфорта на обитаване на сградите, в т.ч. на сгради със 
социално предназначение, като детски ясли и градини, училища, домове 
за стари хора или деца в неравностойно положение). 

 

3. Екологични критерии: 

 Намаляване на емисиите на СО2; 

 Намаляване на емисиите на вредни газове и прах; 

 Отреждане на парцели, предназначени за озеленяване и други мерки. 
 

4. Технически (енергийни) критерии – чрез тях се оценяват техническите 
средства и технологиите, използвани за постигането на конкретни цели, 
но са обвързани с равнището на техническите рискове: 

 Степен на надеждност на избраната технология; 

 Минимален технически риск при изпълнението; 

 Минимален технически риск за постигане на предварително 
изчислените икономии на енергия; 

 Консумация на достъпни (налични) енергийни източници; 

 Минимална относителна консумация на енергия след изпълнението на 
конкретни дейности, предвидени в Плана т.е. максимални икономии на 
енергия; 

 Минимални разходи за управление и поддръжка. 
 

5. Критерии, свързани с мерките за енергийна ефективност – съществен 
критерий за определяне на приоритетните цели в Плана са конкретните 
мерки и действия за повишаване на енергийната ефективност.  

 

Индикатори (показатели) за изпълнение:  
 
Определени са конкретни индикатори/показатели за резултат, отчитащи 
степента на изпълнимост в процеса на изпълнение на Плана. 
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Показателите, избрани за оценка на резултатите и съответните им относителни 
тегла в комплексната оценка, са както следва: 

 

Показатели 
Максимално 

възможен 

брой точки 

Относително 

Тегло за 

показател 

 

Символно 

означение 

 

А А1 – Постигнати 

икономии, kWh/год. 
30 

Общо 40% 

(0,40) 

А1 

А2 – Намалени парникови 

емисии, т/год. 
30 А2 

А3 – Усвоен потенциал на 

ВЕИ , %  
40 А3 

В В1 – Постигнати нетни 

парични икономии лв./год. 
40 

Общо 40% 

(0,40) 

В1 

В2 – Възвръщаемост  на 

инвестициите, год. 
35 В2 

В3 – Парични потоци, 

лв./год. 
25 В3 

С С1 - Ефикасност 40 

Общо 20% 

(0,20) 

С1 

С2  - Ефективност 40 С2 

С3 - Отношение 

Ефикасност/Ефективност 

20 С3 

Табл.3.  
В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са 

посочени максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 3 са 

посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 

100%); в колона № 4 е дадено символното обозначение на показателите 

 

А – Технически показатели – тежест 40%  - максимален брой точки -40  
В – Финансови показатели – тежест 40% - максимален брой точки - 40 
С – Организационни показатели  – тежест 20% - максимален брой точки -20 
 

Обща оценка на резултата от изпълнението = А + В + С, максимален брой 
точки 100, като: 
А = (А1х30 + А2х30 + А3х10)х0,40,  където: 

А1 – Постигнати икономии, kWh/год. - отношението на поставената цел в 
Плана към постигнатия резултат към момента на оценката; 
А2 – Намалени парникови емисии, т/год. - отношението на поставената цел 
в Плана към постигнатия резултат към момента на оценката; 
 А3 – Усвоен потенциал на ВЕИ , % - отношението на поставената цел в 
Плана към постигнатия резултат към момента на оценката. 

 

  В = (В1х40 + В2х35 + В3х25)х0,40,  където: 
В1 – Постигнати нетни парични икономии, лв./год.- отношението на 
постигнатия резултат към момента на оценката към първоначално 
поставената цел в Плана;  
В2 – Възвръщаемост на инвестициите, год. - отношението на постигнатия 
резултат към момента на оценката към първоначално поставената цел в 
Плана; 
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В3 – Парични потоци, лв./год. - отношението на вложените към момента на 
оценката парични потоци и първоначално планираните /базисни/ парични 
потоци в Плана; 

  

С = (С1х40 + С2х40 + С3х20)х0,20, където: 
С1 – Ефикасност – измерител на степента за постигнатите резултати (към 
момента на оценката), съпоставени с необходимите резултати 
(първоначалните цели, заложени в Плана) или Ефикасност = Резултати / 
Цели;  
С2 – Ефективност – измерител на степента, в която входящите ресурси се 
превръщат в резултат, т.е отношението на постигнатия резултат към 
момента на оценката спрямо входящия ресурс (реално вложената 
инвестиция) или  Ефективност = Резултати /Инвестиция 
С3 – Отношението между ефикасността и ефективността – съществува 
корелация между тях и тя може да се изрази количествено, така и 
качествено.  

 

Най-общо съотношението би могло да се изрази по следния начин: 
 

1) Ефективност = Резултати / Инвестиция или Резултатите = Ефективност х 
Инвестиция  

 
2) Ефикасност = Резултати / Цели, следователно 

    
3) Ефикасността = Ефективност х (Инвестиции/Цели), т.е нарастването на 

ефективността може да засили ефикасността, ако съотношението 
Инвестиции-Цели остане непроменено. 

 
В разработената Методология са включени индикатори за изпълнение и 
индикатори за резултат, отчитащи степента на изпълнимост в процеса на 
реализация на Плана, а именно:  
 

1. Определяне на генералните цели на Плана; 
2. Определяне на конкретни цели, които трябва да се оценяват с определено 

съотношение на изпълнението; 
3. Определяне на подходящите показатели, които отразяват 

потребностите/целите, ресурсите и резултатите; 
4. Изработване на примерен списък от съотношения, основаващи се на тези 

показатели; 
5. Подбор на съотношенията на база на следните критерии: 

 Техническа адекватност (валидност, надеждност, точност); 

 Обща полезност (яснота, чувствителност, съпоставимост); 

 Специфична полезност (отговарят на процеса на вземане на решения); 

 Практическа приложимост (стойност и леснота на събиране на данни). 
6. Въвеждане на механизми за набиране на данни (формуляри, регистри, 

база данни); 
7. Изработване на системи за анализ на данните и документацията (таблици, 

въпросници за база данните, разработване на подходящ софтуер). 
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Основните индикатори за определяне на успеха Плана са: 
- постигане на предварително заложените цели; 
- създаване на условия за повторяемост на успешните проекти на 

територията на Община град Добрич;  
- степен на въздействие на Плана върху други сфери на планиране и 

развитие на Община град Добрич. 
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КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 
инструмент на общинска политика за енергийна ефективност 2020 – 2030 

 
Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността 
и участието на населението на Община град Добрич и структурите на 
гражданското общество, развиващи дейност на нейната територия, за 
формиране на доброто и прозрачно управление на Общината при изпълнение 
на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич  
2020-2030 г. - „Енергийно устойчив Добрич 2030“. Едновременно с това е 
насочена и към подкрепа за изграждане на облик на Общината като активна 
страна в провеждането на целенасочена политика в областта на енергийната 
ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници. 
 

1. Приоритети на Комуникационната стратегия 

 

Приоритет 1: Повишаване информираността на гражданите за ролята на 
местната власт и структурите на гражданското общество в процеса за местно 
развитие и възможностите за ефективно усвояване на средства от Европейските 
фондове. 
Приоритет 2: Изграждане на единен информационен стандарт в диалога между 
местната власт, останалите държавни институции, структурите на гражданското 
общество и медиите. 
Приоритет 3: Формиране на реалистични обществени представи за 
ефективността, дейността и възможностите за създаване на благоприятна 
бизнес среда на местната власт. 
Приоритет 4: Изграждане на компетентни обществени представи за ролята на 
местната власт в хода на административната реформа и за приобщаване към 
европейското административно пространство. 
Приоритет 5: Създаване на устойчиви модели за професионална кариера и 
авторитет, съобразно професионалните и етичните стандарти, възприети в 
етичния кодекс на общинските служители. 

 

2. Основни цели на Комуникационната стратегия 

Целите на Комуникационната стратегия включват обмен на информация или 
промяна на поведението на конкретно избрани целеви групи, и същевременно 
осигуряването на обратна връзка за оценка на изпълнението на Плана за 
действие за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 2020 – 2030г. 
Определените целеви групи за комуникационната стратегия са местните 
политици и общинската администрация, домакинствата, местните индустрии, 
както учащите се и децата в детските градини. Типични резултати от 
комуникациите с обществеността са постигането на прозрачност относно 
енергийната и екологичната политика на Община Добрич, изграждането на 
взаимно доверие между общинската администрация и местната общност, както 
и по-силна обществена подкрепа за изпълнението на Плана.  

 

 основна цел 

Стимулиране на активния диалог и съпричастността на всички заинтересовани 
страни на местно ниво към процесите на формиране на добро и прозрачно 
управление, включително и чрез предоставяне на възможности на гражданите и 
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структурите на гражданското общество да изразяват мнението си за 
управлението на общината. 
 

 специфична цел 
Осигуряване на ясна, достъпна и разбираема информация за гражданите и 
бизнеса относно процесите в общинската администрация във връзка са 
изпълнението на Плана за действие. Специфичната цел бъде постигната чрез 
провеждането на широка кампания за информиране на обществеността за малко 
познати функции и отговорности на общинската администрация в областта на 
устойчивата енергия. 

 

3. Целеви групи 

Дефинирането на целевите групи е важно, тъй като всяка група има собствени 
нужди и приоритети. Определянето на информационните нужди на целевите 
аудитории отчита мненията, знанията и нагласите на конкретните обществени 
групи по отношение на наличието на информация, необходима за взимане на 
решения, свързани с доброто управление на общината като цяло и в частност 
при изпълнение на Плана. 
Основните целеви групи на стратегията са местна власт, представители на 
населението и обществеността, СГО, бизнес структури. Постигането на 
конкретните цели на настоящата стратегия зависи от планирането на обхвата и 
характера на основните послания, които да се отправят към приоритетните и 
кореспондентни целеви аудитории. Промените в съществуващите масови 
обществени нагласи налагат избор на стратегия за индиректен достъп до 
различни целеви аудитории. 
Насочената комуникация, която би могла да формира устойчиви представи и 
критерии за оценка сред представителите на приоритетните целеви аудитории, 
гарантира в много по-голяма степен постигането на крайните цели. Именно 
затова, за да бъде постигната трайна промяна в масовите нагласи е необходимо 
усилията да бъдат концентрирани към гарантирането на ефективна комуникация 
с целеви аудитории, които имат характера на референтни групи по отношение 
на значителни групи от населението. 
За постигане целите на Комуникационна стратегия тези групи могат да бъдат 
представени по следния начин: 

 Икономически и социално активни граждани; млади хора; 

 Групи граждани, изразяващи скептично отношение към действията и 
постиженията на местната власт; 

 Групи в неравностойно положение; 

 Неправителствени, браншови и други представителни организации; 

 Медии – регионални и национални, с фокус върху регионалните и 
специализираните медии; 

 Широката общественост. 
 
Чрез всяка една от тези референтни целеви аудитории ефективно могат да 
бъдат повлияни различни части от общите послания на настоящата стратегия. 
Работата с всяка от тези аудитории предполага специфични действия и 
комуникационни форми, които да гарантират индивидуализацията на подхода и 
в същото време, координираността на усилията за постигане на крайните цели. 
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4. Стратегически подходи 

Главната и специфичната цел на Плана „Енергийно устойчив Добрич 2030“  могат 
да бъдат постигнати чрез прилагане на няколко основни подхода, които 
позволяват да се дефинират съответните типове дейности. Те са съобразени със 
съответните целеви групи и характера на посланията, насочени към тези целеви 
групи. 
 

 Публичност и работа с медиите 
Този подход осигурява информирането на широката общественост за 
разработеният План „Енергийно устойчив Добрич 2030“, неговите конкретни 
цели, приоритети и мерки.  
Основните действия за прилагане на този подход включват: 
Създаване на корпоративна идентичност на общината – еко-лого, емблема, мото 
и други знаци и символи, гарантиращи „разпознаваемостта“  на Община град 
Добрич сред широката общественост, потенциалните инвеститори, бизнес 
партньори и други заинтересовани страни; 

o Създаване на партньорства с местните и регионалните медии, напр. 
чрез сключени с тях договори за сътрудничество; 

o Публикуване на печатен и/или електронен бюлетин; 
o Организиране на журналистически посещения на ключови енергийни 

обекти на територията на Общината; 
o Провеждане на редовни срещи с журналисти с разпространяване на 

послания до всички заинтересовани страни относно рационалното 
оползотворяване на енергията; 

o Периодично публикуване на информационни материали по конкретни 
теми от Плана за действие, както информиране на обществеността за 
хода на неговото изпълнение; 

o Цялостно съдействие на местните медии при ежегодното провеждане 
на Общински дни на интелигентната енергия на Община град Добрич. 

o Включване на местните медии като партньори при различни тематични 
кампании, напр. световната кампания на WWF „Часът на Земята“ или 
Европейската инициатива „22 Септември – Ден без автомобили“.   

 

 Консултиране и обучение на местните партньори  

 

o За да се осъществи успешното промотиране на Община град Добрич и 
Плана „Енергийно устойчив Добрич 2030“ е необходимо чрез 
партньорства да се осигурят възможности за консултиране на местни 
заинтересовани страни по основни енергийни и екологични теми. 
Механизмите за това консултиране са няколко – обучения, 
разпространение на информационни материали, постоянни и/или 
периодични консултантски услуги, създаване на контакти с други 
общини за споделяне на добри практики и обмяна на опит в областта 
на ЕЕ и ВЕИ; създавате на информационно бюро за обслужване на 
гражданите по въпроси за устойчивата енергия и рационалното и 
използване.  
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 Промоция на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие 
„Енергийно устойчив Добрич 2030“   
Успехът на Енергийният план в голяма степен зависи от подкрепата на 
обществеността и бизнеса в общината и на държавните институции на 
всички равнища. Настоящата Комуникационна стратегия към Плана за 
действие „Енергийно устойчив Добрич 2030“ следва три главни цели: 

o Да осигурява прозрачност и отчетност пред обществеността за 

начина на изпълнение на Плана и за постигнатите резултати от 

осъществяването му; 

o Да привлича подкрепата на всички заинтересовани страни за 

постигане на целите на Плана; 

o Да генерира интереса на бизнес субекти от страната и чужбина към 

инвестиране в Община град Добрич. 

 
Основни групи дейности, които е необходимо да бъдат включени в 
Комуникационната стратегия са следните: 

o Публикуване и публично представяне на годишен отчет и на 

резултатите от прилагането на системата за мониторинг и оценка 

на изпълнението на Плана „Енергийно устойчив Добрич 2030“ ;  

o Разработване и разпространение на кратка брошура на Плана 

„Енергийно устойчив Добрич 2030“; 

o Поддържане на плодотворни връзки с медиите; 

o Създаване и поддържане на секция за ЕЕ и ВЕИ в интернет-

страницата на Община град Добрич; 

o Участие в национални и международни енергийни форуми; 

o Периодични представяне на постигнатите успехи в хода на 

реализацията на Плана „Енергийно устойчив Добрич 2030“ . 

 
Специфични комуникационни цели 

 

 Да стимулира участието и подкрепата на структурите на 

гражданското общество за осигуряване на добро и прозрачно 

управление в Община град Добрич при изпълнение на Плана; 

 Да разяснява цялостния ефект от доброто управление като по този 

начин допринася за по-активни действия от страна на 

заинтересованите страни на местно ниво; 

 Да предоставя информация за методите и средствата за 

осъществяване на комуникация по въпросите на прозрачното 

управление и превенцията на корупцията, като цялостна политика 

на Община град Добрич; 

 Да осигурява канали за комуникация между местната власт, 

населението, структурите на гражданското общество и бизнеса. 

 

Други специфични цели на Комуникационната стратегия, като част от Плана 
„Енергийно устойчив Добрич 2030“   
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 Гарантиране на прозрачност при фактическото изпълнение на 
Енергийната стратегия - прозрачната дейност на администрацията пред 
гражданите и бизнеса ще се постигне посредством осъществяването на 
планираните проучвания на общественото мнение относно прозрачността 
и достъпността  до административните услуги, изпълнението на мерки за 
популяризиране и публичност на структурите на общинската 
администрация, провеждането на дискусионни форуми и кръгла маса по 
актуални теми, свързани с предоставяната информация за 
административни услуги на гражданите и бизнеса. 

 Постигане на максимална ефективност на създадените механизми за 
повишаване на общественото доверие – тази цел може да бъде 
постигната чрез подготовка и провеждане на кръгла маса за разискване на 
теми свързани с устойчивото енергийно развитие на Община град Добрич, 
с участието на представители на гражданите, бизнеса, централните и 
местни власти, народни представители и др. заинтересовани страни.  

 

5. Основни форми на комуникация 
Комуникационната стратегия се основава върху няколко основни подхода в 
комуникацията: 

 Информационни кампании – про-активна информационна кампания, при 
която местната власт лансира теми и своята гледна точка към тях в 
зависимост от собствения си дневен ред. По този начин, институцията има 
възможност да провокира публичен дебат по определени теми и да 
аргументира собствената си позиция, следвайки собствената логика на 
комуникационната си стратегия. 

 Директна комуникация - Фокусът все повече се измества от 
провеждането на мащабни PR кампании към стимулиране на дискусиите 
и участието на хората и структурите на гражданското общество в 
изграждането на позиция по въпросите от местно значение. В допълнение 
към планираните информационни инициативи се предоставя възможност 
на отделните граждани да споделят с органите на местна власт своите 
очаквания и предложения. Членството на България в ЕС, изисква 
провеждане на непрестанен дебат, в който органите на местна власт имат 
водеща роля. Това предполага активен подход, включващ организиране 
на срещи на отговорните за вземане на управленски решения с 
представители на различни сектори и с населението на общината, както и 
използването на медиите за целите на директната комуникация. 

 
Комуникация чрез масовите медии 

Комуникацията чрез масовите медии включва: организиране и участие в 
пресконференции, брифинги и съобщения за медиите; неформални работни 
срещи и разпространяване на информация в отдалечените райони с ниско ниво 
на потребление на други медии; обмяна на опит с другите общини за 
представители на регионалните и местни медии. 
 

 работа с неправителствени организации 
Комуникационната стратегия подкрепя инициативи на гражданското общество, 
насочени към групи, които трудно могат да се достигнат чрез средствата за 
масово осведомяване. 
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 Интернет 
Поддържане и актуализиране на интернет страницата на Община град Добрич; 
разпространение на електронни бюлетини. 

 
 Информационни материали 

Разпространение на информационни материали за Община град Добрич. 
Въпреки многото практики и опит за гражданско участие на местно ниво все още 
не може категорично да се обобщи, че всички или повечето местни решения се 
вземат с широко участие на гражданите и то по начин, който е 
институционализиран, известен и използван. В тази връзка местните власти 
следва да отворят своето управление за граждани и граждански организации, да 
позволят и да търсят тяхното участие в процеса на събиране на информация за 
проблеми и потребности, за анализ на ситуацията, идентифициране на 
проблемите, подреждането им по приоритет, в процесите на избор на 
алтернативно решение и в неговото реализиране.  
 

6. План за изпълнение на комуникационната стратегия 
Планът за изпълнение на комуникационната стратегия определя начина 

на провеждане и управление на комуникационната кампания. 
Целите на стратегията могат да се постигнат, като се приложат няколко 

основни подхода, които се операционализират в съответни типове дейности. Те 
са съобразени със съответните целеви групи и характера на посланията, 
насочени към тези целеви групи. 

Настоящият план за изпълнение обхваща десет годишен период, в който ще 
бъдат извършвани основни дейности като: 
 

1. Формиране на екип за изпълнение на Комуникационната стратегия в 
рамките на общинската администрация и изграждането на неговия 
капацитет за осъществяване на комуникационни кампании. 

2. Стартиране на дейностите по определяне на окончателните параметри на 
кампанията чрез определяне на календар на основните събития, които да 
бъдат включени в общия план за осъществяване на планираните дейности 
на общинска администрация Добрич. 

3. Осъществяването на целите на Комуникационната стратегия чрез 
определяне и изграждане на основни елементи от комуникационната 
кампания, избор на конкретни събития, които да бъдат използвани за 
целите на кампанията, изработване на специфични информационни и 
рекламни материали, съобразени с целевите аудитории и избраните 
комуникационни канали. 

4. Оценка на изпълнението на дейностите в съответния период като част от 
процеса на оценка на изпълнението на мерките, заложени в Плана 
„Енергийно устойчив Добрич 2030“. 

 
Изпълнението на целите на Комуникационната стратегия следва да се 
реализира чрез: 

 
 Включване на събитията от културния календар на Община град Добрич 

като информационни поводи и възможности за надграждане на тяхното 
съдържание в посока разпространяване на информация, затвърждаване и 
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разширяване на представата за добро и прозрачно управление на Община 
град Добрич. 

 Определяне на външни за общината (национални и международни) 
енергийни събития (изложения, панаири, конференции и различни 
форуми), чрез участието, в които общината ще получи информация за 
нови механизми и внедрен сполучлив опит за достигане по най-ефективен 
начин до устойчиво енергийно управление и също така ще има 
възможност да представи предприетите и осъществени стъпки в тази 
насока. 

 
Планът е свързан с осигуряване на възможности за: 

- предоставяне на информация; 
- идентифициране на проблеми; 
- повишаване нивото на разбиране; 
- генериране подкрепа за инициативата и програмите за добро и прозрачно 

управление на Община град Добрич; 
- набиране и насочване на вътрешната подкрепа за развитието на 

общинските дейности в енергийната политика на общината.  
 

Дейностите са продуктите на вложените ресурси. Съобразно тези ресурси и 
аудиториите, към които са насочени, дейностите от плана за изпълнение на 
Комуникационната стратегия са групирани в следната типология: 

o Информационните дейности са свързани с установяване на постоянен 
поток от информация, разработена в съответствие с информационните 
нужди на различните целеви аудитории. Основна цел на 
информационните дейности е изграждане на желаната представа за 
Община град Добрич сред широката аудитория като община с добро 
енергийно управление и активна политика в областта на  прозрачно 
управление. 

o Разяснителните дейности са свързани със запознаване на целевите групи 
с възможностите, условията, процедурите и др., свързани с участието на 
аудиториите в процесите на местно управление и взимане на решения. 
Разяснителните дейности запознават с добри практики в сферата на 
интелигентното  управление на енергията. 

o Образователните дейности целят да засилят знанията и търсенето на 
информация и услуги, свързани с определени теми за доброто управление 
на общината. 

o Промоционалните дейности популяризират водещите идеи на Плана в 
подкрепа на доброто енергийно управление и са основен инструмент за 
разпространение на специфично насочена информация. 

o Дейностите тип “събития” включват празници, спортни състезания, 
концерти и т.н., които по своята същност също спадат към 
промоционалните дейности. 
 

Планът за изпълнение е съобразен с идеята за създаване на устойчиви 
взаимоотношения с гражданите, неправителствените организации, бизнеса и 
други структури на гражданското общество на територията на Община град 
Добрич. 
Като част от комуникационната политика информационният поток между 
общинската администрация, като изпълнител на Плана, и обществеността 
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трябва да протича едновременно посредством формален и неформален обмен 
и постоянен диалог с открит, изчерпателен и надежден характер. 
Подходите за привличане участието на местни граждани най-общо включва 
следните инструменти: 

 Комуникация между екипа за изпълнение на дейностите и служителите от 
Община град Добрич, чрез: 
- Писмена кореспонденция; 
- Електронна кореспонденция; 
- Телефонни разговори; 
- Общуване лице в лице. 

 Организиране на информационни срещи и обществени обсъждания на 
подходящи места, предварително съгласувани с общинската 
администрация: 
- Изпращане на покани до всички заинтересовани страни; 
- Разпространение на информационни листовки, брошури и други 

изготвени за целта информационни материали; 
- Публикуване на прес-съобщения за датата, мястото и часа на 

провеждане на събития в местни медии; 

 Изготвяне и предоставяне на план-график за провеждане на 
информационните събития и съгласуването му с общината 
- Съблюдаване на принципа за регулярност, навременност и актуалност 

на обсъжданите теми; 
- Избиране на подходящи дати и други съпътстващи събития; 

 Комуникация между екипа за изпълнение, служителите в 
администрацията и заинтересованите страни 
- Разработване на подходящи продукти (информационно въпросници, 

анкети, др.) и тяхното разпространение сред местните заинтересовани 
страни за събиране на данни и информация за енергийната 
обстановка; 

- Представяне на ясни и конкретни отговори на поставените въпроси 
чрез използване на различните комуникационни канали; 

 
7. Индикатори за оценка и анализ  

 
 Брой проведени проучвания за диагностициране на 

вътрешноорганизационните проблеми в администрацията (Звеното за 
управление на енергия или енергийният мениджър) и проблемите при 
взаимодействието между администрацията и граждани, НПО, бизнес, 
медии (анкети, въпросници и събеседвания);  

 Мониторинг на работата на администрацията и въвеждане на добри 
практики; 

 Брой проведени кръгли маси за насърчаване на партньорството и 
сътрудничеството между страните, заинтересовани от подобряване на 
устойчивата енергийна политика на Община град Добрич; 

 Брой изготвени „Препоръки“ към администрацията за прилагане на 
конкретни мерки или въвеждане на добри практики в областта на ЕЕ и 
ВЕИ; 

 Брой изготвени „Предложения“ за промени на нормативни, стратегически 
или други документи, чрез които да се постига повишаване 
капацитивността на общинската енергийна политика;  
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 Брой издадени и разпространени наръчници и брошури със споделяне 
опита и добрите практики в сферата на ЕЕ и ВЕИ.  

 Постигане на по-добро ниво на взаимодействието на структурите на 
гражданското общество и местното енергийно звено; 

 Брой проведени обучения за повишаване на капацитета на енергийните 
специалисти в общинската администрация; 

 Брой НПО, медии и представители на бизнеса, които общината е успяла 
да ангажира за каузата на Енергийната кампания и формирани препоръки 
и процедури за промяна на работата на общинските служители. 

 
8. Ресурси  

Необходимите ресурси за изпълнение на Комуникационната стратегията са: 

 Човешки – тук се включват членовете на Звеното за управление на 
енергия и/или енергийният мениджър на Община град Добрич, 
отговорниците за изпълнение на дейностите по Енергийната 
стратегия, служителите на общинската администрация и 
Общинския съвет, НПО и СГО, медии; 

 Информационни – тук се включва необходимото осигуряване с 
компютърна техника, аудиовизуална техника, мултимедия, 
интернет, он-лайн проучвания и анкети; 

 Финансови – необходимите средства за изпълнение на 
планираните дейности ще бъдат осигурявани от общинския бюджет. 
Освен това ще се търсят възможности за финансиране от различни 
европейски програми, като например Интелигентна енергия за 
Европа ІІ.  

 

9. Очаквани резултати 

В резултат на изпълнение на Комуникационната стратегия се очаква да настъпят 
устойчиви промени, които да позволяват: 

 работата и резултатите от дейността на общинската администрация 
и нейното ръководство да станат по-видими и ясни за гражданите 
на общината; 

 гражданите  да бъдат широко информирани за изпълнението на 
Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Община 
град Добрич  2020 г. – 2030 г.  

 отделните граждани и формалните структури на гражданското 
общество да имат компетенциите да участват активно в процеса на 
взимане на решения на местно ниво, касаещи бъдещето енергийно 
устойчиво развитие на Общината; 

 гражданите да участват активно в процеса на изпълнение на Плана; 

 чрез създаденото енергийно бюро в информационния център на 
администрацията да продължат да бъдат обслужвани граждани по 
въпроси за енергийна ефективност и рационалното потребяване на 
енергията, ВЕИ, източници на финансиране, участие в 
демонстрационни проекти и други възможни мерки. 

 

10. Предложение за комуникационен микс 

На комуникацията с обществеността трябва да се гледа като на инструмент за 
провеждане на местна политика и тя трябва да се основава на активен диалог с 
местната общност. Комуникационният план демонстрира основните модели за 
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комуникация, както и елементите на комуникационните цикли. Неговата цел е да 
определи целевите групи. Той трябва да съдържа ясно формулирани цел, 
послания и средства за комуникация. Откроени са комуникационните канали, 
чрез които посланията ще достигнат най-пряко и с най-голяма ефективност до 
съответните целеви аудитории: 
 

 Интернет – национална аудитория, международен и национален бизнес, 
местен бизнес, граждани; 

 Местни медии – общински управи на съседни общини, местен бизнес, 
граждани; 

 Национални медии – национална аудитория, национален бизнес, 
национални власти; 

 Специални информационни събития (пресконференции, 
прессъобщения) – национална аудитория, национални власти, 
национален бизнес, местен бизнес, граждани, местни медии; 

 Публикуване на изследвания и анализи – международен и национален 
бизнес, местен бизнес, граждани; 

 Разпространение на презентационни материали (изложби и 
промоционални събития) – инвеститори, гости на общината, партньори 
по проекти; 

 Организиране на събития - периодично представяне на инвеститори – 
външни и инвестиции от местен бизнес, граждански и бизнес инициативи, 
свързани с енергийната политика на администрацията и изпълнението на 
Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Община град 
Добрич 2020 г. – 2030 г.  

 Популяризиране на проекти на Общината в подкрепа на устойчивото 
енергийно развитие на местно ниво. 
 

ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ 

 

Какво представляват Общинските дни на интелигентната енергия? 

Общинските дни на интелигентната енергия (ОДИЕ) дават на местните власти 
възможност да демонстрират своя ангажимент към постигането на целите на ЕС, 
в частност ангажиментите по инициативата „Споразумението на кметовете“, 
свързани с енергията и предотвратяването на промените в климата на местно 
равнище, и да покажат на своите съграждани, че поемат водещата роля. 
Общинските дни на интелигентната енергия са великолепно средство за 
създаване на връзки между общинското ръководство, гражданите и местните 
заинтересувани лица и за комуникиране с тях по проблемите на енергийната 
ефективност, използването на възобновяеми енергийни източници и връзката 
между потреблението на енергия и промените в климата. 

Общинските дни на интелигентната енергия включват различни събития и 
мероприятия, организирани от Общината, в тясна връзка с местните институции. 
Това са: посещения на обекти, в които се използват възобновяеми енергийни 
източници; детски състезания за деца и младежи; срещи; презентации; изложби; 
прожектиране на филми и др. Така биват обхванати хиляди граждани, като се 
очаква и ще се приветства подкрепа от местни спонсори. 
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Препоръки за организиране на Общинските дни на интелигентна енергия  

 

 По-добра комуникация преди ОДИЕ: Осигуряването на партньорство с 
пресата и медиите е от жизненоважно значение за успеха на ОДИЕ и е 
реализирано с успех в повечето градове, особено по време на и след 
съответното събитие. Препоръчително е подаване на по-добра 
информация преди планираните ОДИЕ чрез различни комуникационни 
средства: телевизията, местната преса, радиото, плакати и 
разпространяване на проспекти по пощата или страници в Интернет.  

 

 Ангажиране на спонсорите: Тъй като общините обикновено не 
разполагат с големи бюджети за такъв тип дейности, те трябва да получат 
по-голяма помощ от местните енергийни агенции, местните 
заинтересовани страни, производителите на оборудване и др. 
 

 Повече инструменти за пропагандиране сред обществеността: 
Материалите за раздаване могат да осигурят по-добра и по-дълготрайна 
пропаганда. Някои примери за това са компактдискове, тениски, моливи, 
спортни шапки, чанти, ключодържатели, балони и др., със съответно еко-
лого или логото на Общината. 

 

 Привличане на известни хора: За участие в ОДИЕ трябва да бъдат 
поканени популярни личности, като например спортисти, артисти, 
музиканти или видни политици от общината с цел привличане на повече 
внимание от страна на населението към това събитие. 
 

 Обединяване на ОДИЕ: ежегодно традиционна събитие (25-ти 
Септември – Ден на град Добрич), общински празници, културни 
събития, регионални и общински панаири и изложби, филмови фестивали, 
театрални постановки и изложби. 
 

 По-добро подбиране на времето на провеждане: В идеалния случай 
ОДИЕ трябва да бъдат организирани с продължителност няколко дни, за 
предпочитане един почивен ден от края на седмицата и един работен ден 
– през почивния ден вниманието е насочено повече към семействата, 
докато студентите и учениците извършват посещенията повече през 
работните дни. Трябва да бъдат взети под внимание и сезона и 
метеорологичните условия, особено за мероприятията на открито. 
 

 По-голям брой празнични атракции: Една добра възможност за 
привличане на повече граждани са добрите щандове с регионални ястия, 
концерти на популярни певци, кратки пиеси по въпросите на ВЕИ, 
изпълнявани от деца и студенти и др. 
 

 По-добър избор на мястото: Внимателно трябва да обмисли и подбере 
местоположението, на което общината ще провежда съответните 
мероприятия, така че да има достатъчно място за дискусии и 
информативни семинари. 
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 Дни на откритите врати в местни заинтересовани фирми: Например 
топлофикационни дружества, фирмите за обществен транспорт, централи 
за биогаз или други производители на енергия от ВЕИ, като част от 
кампанията във връзка с ОДИЕ. 
 

 Повече информационни материали: Колкото е по-голямо 
разнообразието и количеството на информационните материали, толкова 
по-добре могат да бъдат демонстрирани дейностите и технологиите. 

 

Как да се организират Общинските дни на интелигентната енергия? 
 

 Създаване на организационен съвет в рамките на общинския съвет и/или 
администрация; 

 Среща с местните партньори (бизнеса, други администрации и т.н.) и 
представители на гражданите (училища, детски заведения, граждански 
сдружения и т.н.) – може да се обсъди тяхното участие в организирането 
на Общинските дни на интелигентната енергия и евентуалното 
спонсорство; 

  Избор на подходяща дата (възможно е Общинските дни на 
интелигентната енергия да се организират успоредно с друго събитие в 
града – дни на града, изложби и панаири, седмици/дни на енергията и/или 
мобилността и т.н.); 

 Избор на подходяща форма (възможно е ОДИЕ да бъдат организирани в 
рамките на друго европейско, национално, регионално или местно 
мероприятие); 

 Изготвяне на план-график за организаторите на ОДИЕ; 

 Изготвяне на подробна програма за ОДИЕ; 

 Разпределение на задачите – кой за какво ще отговаря (особено важна е 
ролята на отдела за връзки с обществеността към общината); 

 Комуникация и пропагандиране преди, по време на и след ОДИЕ и 
подготовка на информационна кампания (диплянки и плакати, 
информация по радиото, телевизията и местния печат); 

 Разпращане на покани (до всички жители и съседните общини), 
подготовка на материалите, които ще се раздават на посетителите по 
време на ОДИЕ; 

 Мониторинг и оценка (формуляри за оценка за участниците и 
посетителите, формуляр за оценка от Организационния съвет, е-форум по 
темата “Общински дни на интелигентната енергия”) препоръки и примерни 
действия при ОДИЕ. 

 

Действия, при които Общината поема водещата роля 
 

 Общинско меню за пестене на енергия – списък на прости действия, 
предприети от града и стимулиращи гражданите да направят същото 
(Примерно меню: понеделник – насърчават се всички да се придвижат до 
работата с велосипеди; вторник – при напускане на офиса всички да 
загасват лампите и да изключват офис техниката; сряда – термостатът да 
се намали с един градус, за да се спестят до 10% от сметката за 
енергия...); 
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 Официално съобщение за присъединяване към Споразумението на 
Кметовете и изпълнение на ангажиментите от страна Общината; 

 Ангажимент едно или повече действия да продължат да се изпълняват 
през цялата година; 

 В общинската администрация да се открие информационно гише за 
предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност в 
Общината (за пропагандиране на дейности за икономия на енергия); 

 Официално обявяване на Плана за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Община град Добрич  2020 – 2030 г.; 

 Публично откриване на Общинско енергийно бюро; 

 Организиране на “Ден без автомобил” (поемане на ангажимент в рамките 
на „Седмицата на мобилността”); 

 Момент на “загасване на осветлението” във всички общински сгради и в 
домакинствата; 

 Бизнес закуски на тема “Енергийна ефективност” за местните стопански 
субекти. 
 

Работа с гражданите и с местните заинтересувани лица 
 

 Семинари за изменението на климата и връзката му с енергоспестяването, 
предоставяне на примери за прости мерки (например топлоизолиране на 
жилищните сгради, избор на устойчив/обществен транспорт, които 
гражданите могат да предприемат, за да намалят енергопотреблението и 
съответно сметките си за енергия); 

 Семинар за сертификатите за енергийни характеристики, каква е ползата 
от тях за собствениците на сградите; 

 Ден на отворените врати в местната фирма за централизирано 
топлоснабдяване,  за производство на енергия от ВЕИ,  за обществен 
транспорт и т.н.; 

 Енергийният мениджър може да организира семинар, на който да 
представи  опитът на Общината в областта на енергийната ефективност и 
ВЕИ, участието в различни европейски проекти, изпълнението на Плана 
за действие за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 
2020–2030 г., както и съпътстващите комуникационни дейности по 
реализацията му (например снимки, видеоматериали и съобщения за 
ОДИЕ); 

  Сесия на общинския съвет, посветена на общинското енергийно 
планиране – открита за всички местни заинтересувани субекти, 
гражданите, общинските служители; 

 Публично обсъждане на инвестиционните пакети от Плана за действие и 
сферата на енергийната ефективност, ръководено от професионални 
модератори; 

 Представяне на успешни публично-частни партньорства и проекти; 

 Изложби на малки и средни предприятия (пропагандиране на енергийно 
ефективно осветление, изолации, прозорци и т.н.); 

 Демонстрация на емисиите, отделени в този ден (по време на ОДИЕ); 

 Образователни игри на тема енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници; 
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 Инфрачервена камера или измерване на потреблението на енергия и/или 
вода – демонстрация; 

 Демонстрация на инструментите за изчисляване на енергийната 
ефективност; 

 Провеждане на анкета / конкурс на енергийна тема. 
 

Културни мероприятия 
 

 Концерт на местни групи с цел повишаване на информираността по 
проблемите на климата, пресконференция с групата по въпросите на 
изменението на климата и енергоспестяването; 

 На тези мероприятия да бъдат канени известни спортисти; 

 Демонстрации и/или изложби по различни европейски и национални 
кампании (например ЕКОПАК, Дисплей, Имаджин и др.); 

 Филмов фестивал – филми, посветени на енергийната ефективност, 
изменението на климата (например “Неудобната истина” на Ал Гор, 
образователни филми от Европейската комисия и др.); 

 Театрална постановка посветена на проблемите, свързани с изменението 
на климата и опазването на околната среда (например чрез партньорство 
с театрална школа, ако има такава, а също и за намаляване на 
разходите). 
 

 
Работа с училищата 
 

 Конкурси в училищата – рисунки, снимки, литература, художествени 
занаяти, танци, спорт – на тема (или в името на) пестене на енергия в 
училищата. Тези дейности могат да привлекат и спонсори (например за 
церемонията по награждаването); 

 Театрална постановка посветена на изменението на климата и опазването 
на околната среда в различните страни. Учащите могат да изследват 
екологичния портрет на личности или страни (всеки ученик ще 
представлява отделна страна); 

 Енергийни обследвания в училищата, извършени от самите ученици – 
събиране на данни за потреблението на енергия, търсене на мерки за 
евентуални икономии на енергия (прозорци, осветление, затваряне на 
вратите...); 

 Спортни състезателни игри между различни училища и/или детски 
заведения (например вело походи, вело състезания и т.н.); 

 Конкурсни изложба за детска рисунка по различни енергийни и екологични 
теми;  

 Образователни дейности и програми – изложба, организирана от 
производители на енергия от различни ВЕИ с цел да се покажат и разяснят 
на юношите и девойките технологиите за повишаване на енергийната 
ефективност и за производство на енергия от ВЕИ; 

 Организиране на посещение с учениците на най-близкия производител на 
енергия от ВЕИ; 

 За детските градини – куклен театър за основните понятия за енергийните 
източници; 
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 Презентация и обсъждане на ученически изследователски проекти за 
енергийна ефективност. 

 

Потенциални партньори: 
 

 Местни субекти; 

 Училища, детски заведения; 

 Граждани / домакинства; 

 Малки и средни предприятия; 

 Промишлени предприятия; 

 Публичните администрации; 

 Фирми за социално жилищно задоволяване; 

 Здравни заведения (болници, ДКЦ-та); 

 Енергийни агенции / Агенции за развитие; 

 Представители на регионални и/или национални органи на властта; 

 Спонсори. 
 

Как да бъде организирана комуникацията във връзка с Общинските дни на 
интелигентната енергия? 
 

 Местни средства за масово осведомяване – информиране на  
журналистите от общинския вестник и местната телевизия, покана за  
участие в организирането на Общинските дни на интелигентната енергия; 

 Национални средства за масово осведомяване – общината може да се 
популяризира чрез националните медии за конкретни изключителни и 
иновативни дейности;  

 Мрежи от градове (национални сдружения на местни власти, тематични 
мрежи като “Здравословни градове”, “Градове на велосипедистите” и т.н.) 
– може да се установи тясно сътрудничество с мрежите и сдруженията на 
градовете, за да се  пропагандират  Общински дни на интелигентната 
енергия на Добрич и на национално равнище; 

 Училища – информиране на учителите, учениците и родителите чрез 
редовни срещи; включването им в организирането на ОДИЕ; 

 Кампания по въпросите на изменението на климата с участието на 
гражданите; 

 Интервю с Кмета (Заместник-Кмета, енергийния мениджър,) по радиото 
преди събитието - VIP изявление на тема опазване на климата и/или 
енергоспестяването; 

 Интервюта с местни представители, които имат отношение към 
интелигентното използване на енергията; 

 Подвижни билбордове; 

 Печатни материали по различни енергийни проекти, в които Община град 
Добрич е партньор; 

 Рекламни средства (плакати, компакт дискове, тениски, видео клипове, 
диапозитиви по местната телевизия, моливи, спортни шапки, еко-
торбички, балони, безплатни компактни флуоресцентни лампи за 
публична реклама – за гражданите и участниците); 

 Включване на известни личности и авторитети за привличане на повече 
внимание към конкретно събитие (концерти, театрални постановки, ....) 
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Как да бъде измерен успеха на Общинските дни на интелигентната енергия? 
Критерии: 

 Брой на местните участници (училища, фирми, граждани), които са се 
присъединили към ОДИЕ като партньори; 

 Брой на гражданите, посетили мероприятията; 

 Оригиналност на предприетите действия; 

 Пропагандиране в средствата за масово осведомяване; 

 Устойчиво партньорство/комуникации – между общината и жителите. 
 
Експерименталните, демонстрационните и пилотните проекти могат да служат 
като ефективни инструменти за верификация на заложените показатели в Плана 
за действие за устойчиво енергийно развие на Община град Добрич 2020 - 2030г., 
както и за улесняване на същинското му изпълнение. Целевите и добре 
структурирани партньорства между общинската администрация и местните 
бизнес субекти, домакинствата и гражданското общество осигуряват основа за 
успешно изпълнение на Енергийната политика и постигане на устойчиво 
въздействие върху развитието на Община град Добрич като цяло. 
Успешно реализираната комуникационна стратегия е най-добрият механизъм за 
изграждане на обществено доверие и мобилизиране на обществена подкрепа за 
изпълнението на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Община 
град Добрич 2020 – 2030г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Планът за действие за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 
2020-2030г. „Енергийно устойчив Добрич 2030“ е документ, който е изцяло 
базиран на предложените в Споразумението на Кметовете категории, тъй като 
град Добрич е един от първите български градове, включени в тази Европейска 
инициатива. В Плана са заложени цели и са изведени приоритети на база 
експертния анализ на състоянието и реалните възможности на Общината да 
изпълнява мерки за подобряване на енергийната ефективност и разумното 
използване и управление на енергията. Където това е възможно, са посочени 
средствата, необходими за постигане на поставените цели, очакваните икономии 
на енергия и съответно спестените въглеродни емисии.  
Настоящият План за действие е отворен документ, който следва да бъде 
актуализиран при възникване на нови обстоятелства и документи. 
 
Ограничаването на ефекта от климатичните промени на местно ниво се състои 
в осъществяването на визия за едни обновени и благоприятни за живеене 
градове, чрез енергийно преобразяване на нашите сгради, подобряване на 
местната енергийна инфраструктура и рационализиране на градския транспорт. 
В тази перспектива намаляването на СО2 емисиите на градовете означава 
създаване на нови работни места, на по-привлекателен за обитаване град, с 
подобрено качество на живот. 
В този смисъл, Община град Добрич води целенасочена политика в областта на 
енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Енергийният мениджмънт на 
общината е съвкупност от дейности, насочени към контрол и анализ на 
потреблението на енергия, планиране и внедряване на мерки за намаляване на 
енергийните разходи и за повишаване на енергийната ефективност, както и 
организиране на структури на общинско ниво, отговорни за провеждане на 
политиката за повишаване на енергийната ефективност, която води до устойчиво 
развитие на Общината. 
 
Ние сме силно мотивирани и се стремим да бъдем модел на устойчиво 
развиваща се европейска община, с ниско потребление на енергия, намалени 
въглеродни емисии и добре опазена околна среда. 
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Използвани съкращения: 
 
АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие; 
АБЧО – Асоциация на Българските Черноморски Общини, Варна; 
БГВ – битово горещо водоснабдяване; 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници; 

ЕЕ – енергийна ефективност; 

ЕМ – енергиен мениджър; 

ЕМС – енергийна мониторингова система; 

ЕнЕфект – Център за енергийна ефективност, София 

ЕСКО – компания за енергийни спестявания; 

ЕС – Европейски съюз; 

ЕСМ – енерго-спестяващи мерки; 

ЗЕЕ – Закон за енергийната ефективност; 

ЗЕВИ – Закон за енергия от възобновяеми източници; 

ЗУЕ – Звено за управление на енергията, в структурата на Общината; 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околната среда, Варна; 

кВт/кВтч – киловат/киловат час; 

МВт/МВтч – мегават/мегават час; 

МСП – малки и средни предприятия; 

м2 – квадратен метър; 

НПО – неправителствена организация; 

ОДИЕ – Общински дни на интелигентната енергия; 

ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ – Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, 

София; 

ПДУЕР – План за Действие за Устойчиво Енергийно Развитие; 

ПСОВ – пречиствателна станция за отпадни води; 

ПЧП – Публично-частно партньорство; 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна; 

РЗП – Разгъната застроена площ 

СГО – Структури на гражданското общество; 

СО2 – Въглероден диоксид; 

т/год. – тон годишно; 

TJ – тераджаул; 

ФЕЕВИ – Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници; 

ДГ –детска градина; 

GWh – гигават час; 
WWF – World Wild Found of Nature 
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