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A. Резюме на планираната инвестиция1 

Общо планирана инвестиция 39 910 719,00 EUR  

Източници на финансиране Изисквано финансиране  35 919 647,1 EUR (90%) 

Собствено финансиране 3 991 071,9 EUR (10%)  

Други източници  

Местоположение на 
планираната инвестиция Община град Добрич 

Община/местна власт (или 
нейно сдружение) и други 
участващи организации 

DOB28 

Целеви  сектор/и 

 

Обществени сгради X 
Изграждане на 
интегрирани ВЕИ 

х 

Жилищни сгради X Централно отопление ☐ 

Интелигентни мрежи ☐ 
Устойчива градска 
мобилност 

☐ 

Иновативна 
енергийна 
инфраструктура 

х Други ☐ 

За други, моля уточнете   

Преглед и цели на 

планираната инвестиция 

Основните цели на планираната инвестиция, която ще допринесе за 
повишаване качеството на живот и енергийния комфорт с по-ниски 
разходи за гражданите на общината чрез оползотворяване 
потенциала на ВЕИ с паралелно прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в обществени и жилищни сгради, както и обновяване на 
системата за улично осветление.     

Общо прогнозни разходи и 

приходи 

Обща оперативна стойност(годишно) EUR 39 910719 

Общо приходи (годишно) EUR 13 195 960 

Икономическа 

жизнеспособност 

Период на 
възвращаемост 

Нетна сегашна  
стойност2  

Вътрешен 
коефициент на 
възвращаемост 

3,02 42 304 346,97 12 % 

Очаквани въздействия 

 

Спестена енергия 65,98 GWh/г 

Производство на възобновяема енергия 29,5 GWh/г  

Намалени CO2 емисии 71633 тCO2eкв.г 

Други въздействия  [единиц] 

 

                                                           
1 Всички стойности, вкл. ДДС, ако не се възстановява. 
2 вкл. информация за използвания дисконтов коефициент. 
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B. Контакт 

Лице за контакт инж. Елена Анастасова 

Организация  Община град Добрич 

Отдел  Инфраструктура и околна среда 

Адрес   ул. България №12 

Град, пощенски код Добрич, 9300 

Държава България 

Телефон 00359 58 600 001; 00359 58 601 209 

Eлектронен адрес dobrich@dobrich.bg; e_anastasova@dobrich.bg  

Консултантска подкрепа 

Черноморска регионална агенция за управление на енергията – ЧРАУЕ;  

Мариана Иванова – 00359 888 601 500; 

Е-мейл: energy@ubbsla.org 

Интернет адрес: www.bsraem.org 

mailto:dobrich@dobrich.bg
mailto:e_anastasova@dobrich.bg
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1. Подробно описание на планирания инвестиционен проект 

1.1. Цели на инвестиционния проект 

Местните власти имат ключова роля за устойчив европейски енергиен преход. Пред тях стои 
голям потенциал за реализиране на амбициозни програми за инвестиции в енергийна 
ефективност и възобновяема енергия, но в повечето случаи липсват надеждни, стабилни и 
достатъчно зрели стратегически документи, които да включват икономически и финансов 
анализ, структура и принципи на управлението, стратегия за финансиране и пътна карта за 
изпълнение и мониторинг.  

Чрез разработването на настоящата инвестиционна концепция Община град Добрич 
трансформира своята краткосрочна и дългосрочна енергийна стратегия в цялостен 
финансов план, чрез което се улеснява последваща мобилизация на местни инвестиции в 
енергийна ефективност и възобновяема енергия, използвайки различни източници на 
финансиране.           

Основната цел на инвестиционният проект е да анализира, обобщи и ускори възможните 
инвестиции чрез подходящи финансови инструменти за по-нататъшно успешно 
изпълнение на проекти за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич. Община 
Добрич има изпълнени различни проекти в областта на енергийната ефективност, като е 
използвала почти всички налични финансови инструменти.  

Специфични цели: 

- да подпомогне изпълнението на Плана за действие за устойчива енергия 2020-2030 
"(ПДУЕ) на община Добрич, който е разработен в изпълнение на задълженията към 
инициативата "Споразумение на кметовете" 

- да подпомогне постигането на целите на краткосрочните стратегически документи като 
Общинската енергийна програма 2020-2024 г., разработена в съответствие с изискванията 
на Закона за енергийна ефективност, както и Програмата за насърчаване на използването 
на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Добрич 2020-2024 г., 
разработена в съответствие със Закона за енергията от възобновяеми източници. 

Прилагането на мерките за енергийна ефективност, като едно от съществените условия за 
преодоляване на енергийната бедност е сравнително бавен процес.  Местните власти са 
основният мотиватор за оптимизиране на потенциалните спестявания на гражданите като 
потребители на енергия, които биха могли да направят без влагане на големи инвестиции, 
за да плащат още по-ниски сметки за енергия.    

В тази връзка важни цели на инвестиционния проект са също така: 

- Подпомагане процеса на развиване и изпълнение на инвестиционни проекти за ЕЕ 
и ВЕИ; 

- Подобряване на условията на живот на жителите, които са изложени на риск от 
енергийна бедност, чрез промяна на поведението и прилагане на  мерки за 
енергийна ефективност. 

- Създаване на схеми и механизми, допринасящи за намаляване на енергийната 
бедност и насърчаване на тяхното възпроизвеждане. 
   

Основната цел на предвидения инвестиционен проект е да анализира, обобщи и ускори 
възможните инвестиции чрез подходящи финансови инструменти за по-нататъшно 
успешно прилагане на устойчива енергия. 
Освен: 

- Подкрепа за изпълнението на План за действие за устойчива енергетика 2020-2030 
"(ПДУЕ) на община Добрич, който е разработен в изпълнение на задълженията към 
инициативата" Споразумение на кметовете " 
- постигане на целите на краткосрочните стратегически документи като Общинската 
енергийна програма 2020-2024 г., разработена в съответствие с изискванията на Закона 
за енергийна ефективност, както и Програмата за насърчаване на използването на 



 Инвестиционна концепция Устойчив Добрич 2030 

4 
Проектът е финансиран от програмата за изследване и иновации на Европейския Съюз Хоризонт 2020, 

съгласно Споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 864212. Авторът носи отговорност за 

настоящата публикация. Европейският Съюз или EASME не носят отговорност за ползването на 

съдържащата се в нея информация. 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Добрич 2020-2024 г., 
разработена в съответствие със Закона за енергията от възобновяеми източници. 

Съгласно новите цели, заложени в Инициативата Споразумение на кметовете, Община 

Добрич, като член, поема отговорност за намаляване на емисиите на CO2, произведени на 

нейна територия чрез подобряване на енергийната ефективност в жилищни и обществени 

сгради, общинско осветление, промишлени обекти, както и енергийната ефективност на 

обществения и частния транспорт. 

Обща цел за намаляване на емисиите на CO2 до 2030 г. - най-малко 35 % в сравнение с 

базовата 2000 г. 

До 2030 г. Община Добрич ще постигне най-малко: 

o 35 % намаление на въглеродните емисии; 

o 35 % намаление на потреблението на енергия; 

o 32 % дял на ВЕИ в общото потребление на енергия. 

Основната стратегическа ориентация на Община Добрич по отношение на енергията и 

климата е повишаване качеството на живот и енергийния комфорт с най-ниски разходи за 

гражданите на общината чрез използване на децентрализирано енергийно снабдяване от 

ВЕИ с паралелно прилагане на мерки за енергийна ефективност. 

1. Обществени сгради – внедряване на интегриран пакет от мерки за енергийна ефективност 

в общинските сгради, включващ топлоизолация на стени и покрив, смяна на дограма, смяна 

на осветлението с LED, фотоволтаични инсталации за топла вода. 

2. Жилищни сгради - внедряване на интегриран пакет от мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради включващ топлоизолация на стени и покрив, смяна на 

дограма, смяна на осветлението с LED, фотоволтаични инсталации за топла вода. 

3. Изграждане на интегрирани възобновяеми енергийни източници – проектиране и 

изграждане на покривни фотоволтаични системи за производство на електроенергия, 

интегрирани в обществени и частни сгради. 

4. Иновативна енергийна инфраструктура – Общините са отговорни за осигуряването на 

доброто качество на уличното осветление в градовете, така че за повишаване на качеството 

на това съоръжение ще бъде проектирано и изпълнено енергийно ефективно обновяване на 

цялата система за улично осветление на града /6000 лампи/ с LED и PV лампи. 

1.2. Обща теза на проекта, съдържание и обосновка 

Икономическите и здравните кризи, нарастващата несигурност в прогнозите и все по-
бързите промени в рамките на глобалните и регионалните условията създават остра нужда 
от адаптивни стратегии и процеси на планиране. Със своите кооперативни методи, 
интегрираното градско планиране на развитието разширява системата на официалното 
планиране и я отваря не само за гражданска ангажираност и участие, но и до пазарно 
ориентирани форми на действие с бизнеса (например договори за градско развитие, 
публично-частно партньорство, частни пуб-лични проектни компании). 
Насочването на средства към проекти за енергийна ефективност е напълно обосновано, тъй 
като чрез него могат да бъдат постигнати съществени: 

 

- енергийни и финансови ползи: преки спестявания, подобряване на енергийния 

баланс и енергийната сигурност на страната; 

- екологични ползи: ограничаване на емисиите на парникови газове и намаляване 

на замърсяването на въздуха в населените места; 

- социално-икономически ефекти: смекчаване на енергийната бедност, удължаване 

на живота на сградите, естетизиране на градската среда, подобряване на комфорта 
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на обитаване и вътрешния микроклимат, намаляване на заболеваемостта и 

разходите в здравната система, създаване на нови работни места и стимулиране на 

местната икономика 

 
Интегрираният подход в областта на градското развитие е задължително изискване за 
получаване на подкрепа чрез финансовите инструменти от Европейския съюз. 
В най-широкото си приложение интегрираното планиране изисква участието на всички 
заинтересовани страни при вземане на инвестиционни решения, свързани с жилищата, 
инфраструктурата, образованието и здравеопазването на даден район, транспорт, 
икономически растеж и социално и културно благосъстояние. 
Много важна група от заинтересовани страни е представена от гражданите и техните 
неправителствени организации. Ето защо при разработването на такъв стратегически 
документ е ангажирано тяхното участие на различни етапи от процеса: от събиране на 
данни, до създаване на визия, определяне на приоритети на проблеми, избор от различни 
алтернативни решения и методи на финансиране, създаване на процеси за мониторинг и др. 
Важно е да се посочи, че местната власт трябва да играе активна роля в организирането им, 
а не само изчакване сами да се включат в процеса.  
Ролята на местните власти е да установи, в съгласие със заинтересованите страни, 
ефективна рамка, в която може да се осъществи такова планиране, действайки като 
катализатор за разработване и преследване на съгласувана визия за бъдещето. 

Разработването на Инвестиционната концепция 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.; 

 Общински план за развитие 2014-2020 на Община град Добрич; 

 Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 2014-2020; 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 
„Енергийно устойчив Добрич 2020“ ; 

 Стратегия за енергийно устойчив Добрич (IMAGINE – Енергийна пътна карта 2050); 

 Общинска енергийна програма на Община град Добрич 2020 – 2024; 

 Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 
и биогорива на Община град Добрич 2020 -2024; 
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 План за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 2010 -2020 година; 

 План “Добрич 2020”;  

 Други стратегически документи. 

 
 

Освен в екологичен и финансов аспект, изпълнението на Инвестиционната концепция ще 
има положително отношение и в социален аспект, което се изразява в прилагане на 
конкретни мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор чрез: 

- мерки за енергийно обновяване; 
- постигане на по-добро управление на енергийното потребление от страна на 

гражданите; 
- производство на собствена енергия у дома; 
- разпознаване и прилагане на навиците, които водят до енергийно (не)ефективно 

поведение; 
- преход към енергийно отговорно поведение. 

 

Един от основните стратегически документи, който ще се изпълнява паралелно с 
планираният инвестиционен проект е Планът за интегрирано развитие на Община град 
Добрич за периода 2021 - 2027 година. 
 
Значимостта на този стратегически документ се изразява в прилагането на интегриран 
подход на развитие, във фокуса на който стои ефективното използване на потенциала на 
всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на 
различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни и участници, 
действащи на съответната територия. Прилагането на интегриран подход на развитие цели 
да се развитие модел на партньорство и да се насърчи сътрудничеството между различни 
действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани 
страни (представители на бизнеса и гражданското общество), така и между отделните 
административни звена и публични институции (различни общини, областни 
администрации), които, водени от общата цел за социално-икономическо развитие на 
територията, вместо в условия на конкуренция, работят съвместно за разрешаването на 
общи проблеми или оползотворяване на потенциалите за развитие на конкретна територия, 
без водещи да са административните граници на отделните териториални единици. 
 
Жилищното строителство, транспортът, заетостта, качеството на околната среда, 
образование, култура и множество социални елементи са политики, които си 
взаимодействат, за да окажат влияние на икономическото развитие на територията на 
общината. Чрез прилагането на интегрирания подход, при разработването на плана за 
интегрирано развитие на Община град Добрич, са определени как тези институционално 
отделни политики си въздействат взаимно, така че в края на периода на изпълнение на 
плана да се достигне до: 

 Подобряване на конкурентните предимства на Общината; 
 Създаване на устойчиви партньорства за реализирането на интегрирани 

териториални инвестиции; 
 Принос в осигуряване на териториалната свързаност, устойчивото развитие и 

намаляване/преодоляване на различията в социалната, икономическа и техническа 
инфраструктура в рамките на СИР; 

 Съхраняване и развитие на човешкия потенциал; 
 Намаляване/преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие; 
 Балансиран и устойчив растеж на местната икономика, съхраняване на околната 

среда и насърчаване на социалното развитие; 
 Устойчиво развитие на секторните политики, с фокус върху опазването на околната 

среда; 
 Мобилизиране на местен и външен ресурс за изпълнение на целите на Плана; 
 Подобряване качеството на живот, на общественото здраве, увеличаване на 

инвестициите, нови работни места и социално приобщаване; 
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 Повишен капацитет и готовност за справяне с предизвикателствата, породени от 
измененията на климата. 

На етап разработване на ПИРО е осигурена възможност за активно участие в процеса на 
подготовка на ПИРО, чрез провеждане на анкетно проучване, фокус групи и ключови 
интервюта, осигурена е прозрачност и информация относно очакваните резултати и 
ползите за местната общност като цяло. 

Линк към всички действащи стратегически документи, които Община град Добрич е разработила и 
изпълнява са поместени в сайта на Общината и може да се видят тук. 

По отношение на анализа на ситуацията и стратегическите цели, отчитайки възможностите 
и перспективите за прилагане на общинските политики за енергийна ефективност, както и 
проблемите, които трябва да бъдат решени в плановия период 2020 - 2030 г., са определени 
следните приоритети и цели 

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 

https://www.dobrich.bg/bg/info_pages/414-програма-енефект
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 устойчив Добрич 

2030“ 

 

ЦЕЛ 1.4. 

Повишаване на дела 

на използване на 

енергия от 

възобновяеми 

източници в 

публичния сектор 

 

   

 

1.3. Описание на Инвестиционния проект 

Местните власти имат важна роля в усилията за повишаване на обществената осведоменост 
по въпросите, свързани с намаляване на въглеродния отпечатък на домакинствата и 
популяризиране на добри практики чрез демонстрационни проекти, разпространявани по 
комуникационните и информационните канали на общината.  

Задължението на местните власти за енергийно обновяване на жилищния сектор следва да 
продължи с подобрени политики, оптимизирани финансови инструменти и активно участие 
на местните власти.  

Обичайните мерки за борба с енергийната бедност като целевите помощи за отопление не 
са достатъчно ефективни, тъй като са насочени към последствията, а не към причините за 
проблема. Овен това влияят негативно на качеството на въздуха, стимулирайки 
използването на замърсяващи източници на енергия. Едно от дългосрочните  решения е 
дълбокото енергийно обновяване и поддръжката на жилищните сгради. По този начин 
директно се намаляват разходите за енергия и нуждата от енергийни помощи, като 
същевременно позволява модернизация на отоплителните системи и ограничаване 
замърсяването на въздуха. 

Реализацията на Инвестиционната концепция ще доведе до: 

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

o намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и 
качеството на живот; 

o повишаване конкурентоспособността на местната икономика; 

o откриване на иновативни производства и нови работни места; 

o ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата. 

Изпълнението на Инвестиционната концепция ще допринесе за реализацията на  
общинската програма за енергийна ефективност и програмата  за оползотворяване на 
енергията от възобновяеми източници и биогорива, които са  задължителна част от 
държавната политика по устойчиво енергийно развитие. 

Общинските програми за енергийна ефективност целят да се намали нивото на 
енергопотребление в обектите – общинска собственост (сгради, инсталации, улично 
осветление и др.), като по този начин да се даде пример на населението и бизнеса с оглед 
генериране икономия на енергия в бита и индустрията. 

Предвидените в настоящата концепция мерки за енергийна ефективност имат за цел 
политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритетна на територията на 
Община град Добрич, като по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения 
стандарт на населението на Общината и се подпомогне опазването на околната среда. 
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В тази връзка планираните технически мерки са разпределени в четири основни 
направления, както следва:  

1. Обществени сгради - внедряване на интегриран пакет от мерки за енергийна ефективност 
в общински сгради, включително топлоизолация на стени и покрив, смяна на прозорци, 
смяна на светлините с LED, соларни инсталации за топла вода.  

2. Жилищни сгради - внедряване на интегриран пакет от мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради, включително топлоизолация на стени и покрив, смяна на 
прозорци, смяна на осветлението с LED, PV инсталации за топла вода.  

3. Изграждане на интегрирани възобновяеми източници - проектиране и изграждане на 
покривни фотоволтаични системи за производство на електроенергия, интегрирани в 
обществени и частни сгради  

4. Иновативна енергийна инфраструктура - Общините отговарят за осигуряването на добро 
качество на уличното осветление в градовете, така че за повишаване на качеството на това 
съоръжение е предвидено проектиране и изпълнение на мерки за  енергийна ефективност 
в цялата система за улично осветление на града /подмяна на 6000 лампи/ с LED и PV лампи. 

Резултатите от прилагането на инвестиционната концепция в Добрич биха оказали  
благоприятно влияние в следните аспекти: 

 Повишен темп на обновяване в целевата зона (сектор жилищни сгради и сектор 
обществени сгради) чрез подновена и подсилена комуникация между ключови 
участници на пазара и заинтересовани страни. 

 Подкрепа за собствениците на имоти, изграждане на професионалисти, за да 
изразят своите нужди, да реализират очакваната работа и да проверят резултатите. 

 Увеличен брой ремонтирани сгради и енергийна инфраструктура чрез предоставяне 
на разширена рамка чрез анализ на финансовия баланс не само по отношение на 
компромиса между инвестиции и икономии на енергия, но и чрез увеличаване на 
стойността на имота, намаляване на финансовия риск и подобряване на комфорта в 
сградата.  

Съгласно Наредба № Е-РД-04-1 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и 
оценка на енергийните спестявания на сгради се изготвя доклад от обследване за енергийна 
ефективност.  

Докладът от обследването за енергийна ефективност е задължителен документ, на който се 
базира   последващото изпълнение на мерките за енергийна ефективност, предписани в 
доклада. Основната цел е осигуряване на топлинен комфорт в съответната сграда.  

Основните реквизити при техническата оценка на проектите:  

- Регистрирана енергийна консумация за минал период 
- Базово енергопотребление (Базова линия) 
- Енергоспестяващи мерки  
- Количествено стойностна сметка и Инвестиция 
- Икономия на енергия и средства 
- Срок на откупуване и финансови показатели 
- Годишно количество спестени емисии на парникови газове 

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

 Потребление на енергия в сгради, стопанисвани и управлявани от Общината, които 
се използват за изпълнение на основните й функции – административни центрове, 
училища, социални и здравни заведения, културни институции, спортни центрове и 
др.; 

 Потребление на енергия за услуги, извършвани от Общината или заплащани със 
средства от общинския бюджет, като: транспортни средства за обществен 
транспорт, за нуждите на социални грижи, за подпомагане дейността на общинската 
администрация и др.; 
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 Енергия, потребявана в комунално-битовия сектор – система за външно изкуствено 
осветление (улично осветление) 

Потребяваната от управляваните от Общината сгради с обществено значение енергия е 
основно перо в разходите на администрацията. В този смисъл оптимизирането на 
потреблението чрез повишаване на енергийната ефективност е приоритет на Общината. 

 

I. Обществени сгради  

Сградите са отговорни за 40% от емисиите, поради което тяхното обновяване е приоритет. 
Община град Добрич търси иновативни решения за борба с изменението на климата, чрез 
енергийно обновяване на сградния фонд и изграждане на интегрирани фотоволтаични 
решения за постигне на целите  за устойчиво развитие по икономически ефективен начин. 

Общинският сграден фонд се състои от 62 сгради с обща разгъната застроена площ 283 
070,97 м2.  Всички сгради, собственост на Община град Добрич са изцяло газифицирани. 
Сградният фонд е остарял и се нуждае от цялостно реновиране и енергоефективна 
реконструкция.  В голяма част от общинските сгради са изпълнени цялостни или частични 
мерки за енергийна ефективност чрез различни финансови инструменти. Изпълнените 
мерки включват: полагане на хидроизолация; топлоизолация; подмяна на дограма; ремонт 
на отоплителните инсталации, газификация, подмяна на енергоемкото оборудване, 
изграждане на соларни инсталации за БГВ в обектите и други съпътстващи видове СМР. 

В инвестиционната концепция са включени общо 25 общински сгради с РЗП 66 522,00 м2, 
които са обект на енергийно-ефективно обновяване чрез прилагане на интегриран пакет от 
мерки за подобряване на енергийната ефективност в общинския сектор, с хоризонт на 
изпълнение до 2030 година. В този приоритет са фокусирани основните усилия за 
повишаване на енергийната ефективност в сградите. До 2030 г. първата цел  по приоритета 
определя повишаването на енергийната ефективност в общинските сгради. Важно е да се 
отбележи, че при точно 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. 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.  

В Приложение 1 са описани общинските сгради, със съответната разгъната застроена площ 
и съответно необходимата инвестиция за енергийното им обновяване. 

 

II. Жилищни сгради 

Енергийните характеристики на сградите в България значително изостават от равнището 
на съвременните европейски изисквания, което е водеща предпоставка за занижени 
равнища на комфорт и високи разходи за поддържане на здравословен микроклимат, както 
в жилищните, така и в обществените сгради. Същевременно това обуславя наличието на 
сериозен потенциал за повишаване на енергийната ефективност, както и на реални условия 
за подобряване на комфорта на обитаване, за укрепване на здравето и повишаване на 
работоспособността на обитателите, за повишаване на разполагаемите доходи на 
домакинствата, за създаване на нови работни места и за цялостно подобряване на 
конкурентоспособността на българската икономика. За постигането на реални и измерими 
положителни резултати в тези направления обаче е необходимо значително ускоряване на 
темпа на обновяване, което може да се случи единствено при привличането на значителни 
по обем частни инвестиции. 

Програмата за енергийна ефективност не се обвързва видимо с ясни политики или поне с 
намерения за справяне с енергийната бедност и замърсяването на въздуха, произтичащи от 
ниската енергийната ефективност на сградните фондове. Следва да се отчете и  влошеният 
хигиенен комфорт на обитаване в много от сградите и влиянието му върху здравето на 
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обитателите. Това с особена сила се отнася до детските заведения и учебните сгради, но 
представлява съществен проблем и за жилищните сгради. 

С оглед на пълноценното оползотворяване на съществуващия потенциал за енергийна 
ефективност и в съответствие с амбициозните европейски и национални политики в 
областта на климата и енергията, стратегията за подпомагане обновяването на 
националния фонд от жилищни и нежилищни сгради си поставя като водеща цел да осигури 
необходимите условия за ускоряване на процеса на сградно обновяване с цел да се постигане 
декарбонизиране на сградния фонд до 2050 г. С оглед на постигането на максимални 
обществено-икономически ползи, би следвало да се отдава приоритет на сградите, които са 
социално, технически и икономически пригодни за обновяване, при ускорено навлизане на 
пазарни механизми за финансиране на проектите и постепенно увеличаващо се самоучастие 
от страна на собствениците. 

Подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на 
Общината е един от най-важните приоритети, заложен в няколко стратегически документа. 
Предвидените мерки са: извършване на обследвания, въвеждане на пакети от мерки за 
енергийна ефективност, консултативни и информационни инструменти, стимулиране на 
сътрудничеството между жилищните асоциации, разработване на местни финансови 
механизми, информационни кампании, обучения в училищата за промяна на поведенчески 
модели и др. 

В тази част се предвиждат изпълнение на интегриран пакет от мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни жилищни сгради. 

За периода 2017-2021 г., т.е. последните 5 години, са изпълнени общо 33 сгради по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.   

Министерството на регионалното развитие разработва модели за продължаване на 
Националната програма за саниране. Първият етап на програмата осигуряваше 
безвъзмездното финансиране на проекти за саниране на блокове, но при вторият е 
възможно и да бъде заложено самоучастие от страна на етажната собственост. 

В тази връзка и на база на изпълнените обекти в Община Добрич се залага пропорционален 
обем до края на 2030 г., като се използват данните от вече въведените в експлоатация 
сгради. Затова за следващите 8 години се предвижда енергийното обновяване на поне 60 
многофамилни жилищни сгради, като данните за спестена енергия и емисия са изчислени 
по метода на интерполацията. Използвани се данни от наличните енергийни и технически 
обследвания, технически паспорти и работни проекти на енергийно обновените  жилищни 
сгради. 

 

III. Енергия от възобновяеми източници 

Енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) играе важна роля при 
намаляването на емисиите от парникови газове и други форми на замърсяване, като по този 
начин спомага за намаляване измененията в климата и прави доставката на енергия по-
екологосъобразна и защитаваща околната среда. Основна част от ВЕИ са фотоволтаичните 
(ФВ) системи. Системите за усвояване на възобновяемата енергия от слънцето 
преобразуват слънчевата енергия в електрическа посредством фотоволтаични клетки, 
свързани в соларни модули, които са основен елемент на една фотоволтаична 
електроцентрала.  

Мощността на получената електрическа енергия има нелинейна характеристика и зависи от 
параметрите на попадналата върху повърхността на клетките слънчева радиация – 
интензитет, спектър и др., както и от параметрите на околната среда. Обозначената 
мощност от производителя върху слънчевите модули е максимална при стандартни тестови 
условия (STC), която в реални условия се достига много рядко или почти никога. Освен това 
параметрите на модулите се променят при различно ниво на осветеност и имат нелинейна 
характеристика на произведената мощност. 

Генерираната енергия от соларните модули е постояннотокова. Тя се преобразува в 
променливотокова с параметрите на мрежата с устройство, наречено соларен инвертор, 
който е най-важният модул във фотоволтаичната електроцентрала. Изборът му става 
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съобразно необходимата номинална мощност на централата. Според начина на работа 
соларните инвертори биват два вида – самостоятелни и мрежово присъединени, които са 
директно свързани към електропреносната мрежа и работят в паралел към нея, като се 
синхронизират прецизно  с параметрите на мрежата. Тези инвертори притежават системи 
за изключване на подаването на енергия към мрежата при отпадане или излизане на 
параметрите на напрежението на електропреносната мрежа от определените му граници с 
цел сигурност и защита. 

Тъй като характеристиката на отдаваната мощност от модулите е нелинейна, е необходимо 
инверторът да променя входните си параметри така, че да се извлича максимално 
количество електроенергия при различните нива на осветеност.  

При проектиране на Фотоволтаична електроцентрала със собствена консумация от голяма 
важност са следните показатели:  

- Естествена ФВ собствена консумация – директна консумация на ФВ енергия от 
консуматорите. Тя се случва когато е налична ФВ енергия и в същото време 
консуматорите са включени и се получава без да се управлява времето на включване 
на товарите. 

- Коефициент на собствена консумация – това е отношението на консумираната от 
товарите енергия към произведената от Фотоволтаичната електроцентрала. Този 
коефициент показва какво количество от произведената фотоволтаична 
електроенергия е усвоено от консуматорите. Колкото е по-голям, толкова по 
ефективно се използва централа. 

- Коефициент на ефективност – този коефициент показва възможността на системата 
да захранва товарите, без да консумира енергия от електроразпределителното 
дружество и представлява отношението на консумираната фотоволтаична енергия  
към необходимата за захранване на консуматорите. Колкото този коефициент е по-
голям, толкова е по-ефективна системата.  Колкото повече е консумираната от ФвЕЦ 
електроенергия, толкова по-малко системата ще консумира от мрежата. Ако 
приемем, че товарите са с постоянен характер и възможностите за производство на 
ФВ енергия са ограничени, то единственият начин да се увеличи коефициента на 
собствена консумация е като се предприеме интелигентно управление на системата. 
Един от начините за увеличаване на собствената консумация е интелигентното 
управление на товарите – т.е. те да се включват да работят през светлата част на 
деня, когато ФвЕЦ генерира достатъчно количество ФВ енергия.  Тъй като в 
повечето случаи консумацията на товара не може да се предвиди напълно  и 
управлението на главните товари е невъзможно, то по-нататъшно увеличаване на 
коефициента на ефективност може да се постигне, ако излишното количество от 
произведената ФВ енергия се съхрани в акумулаторни батерии или по друг начин, и 
се отдава в необходимите моменти. 

Всички тези елементи са основната част на система за електрозахранване със слънчева 
енергия. За да бъде една такава система максимално ефективна е нужно тя да бъде 
оптимално управлявана от интелигентна система за измерване и управление на енергията 
със специализиран контролер. Инверторите и контролерът се свързват в комуникационна 
мрежа и със специализиран софтуер или сайт потребителят или енергийният оператор 
може във всеки момент да види какво количество електроенергия се произвежда и отдава в 
мрежата, както и да следи състоянието и управлява системата в реално време. При 
възникване на неизправност системата записва събитие или уведомява по е-мейл.  
Соларното фотоволтаично стъкло е иновативен строителен материал по отношение на 
изолацията, прозрачно е и генерира чиста и безплатна енергия. Освен това 
фотоволтаичните стъклени инсталации имат бърз срок на откупуване поради високата 
възвръщаемост на инвестицията. 
Община град Добрич поетапно изпълнява целите, заложени в Програмата за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община град Добрич 
2020-2024, която е разработена на основание на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници и в съответствие с Национален план за действие за енергията от 
възобновяеми източници (НПДЕВИ). В тази връзка, в настоящата Инвестиционна 
концепция е предвидено проектиране и изграждане на няколко фотоволтаични 
електроцентрали върху покривите на общински сгради. Изчисленията са направени на база 
предоставена оферта (към 18.02.2021 г.) от Енерго-Про Енергийни услуги ЕАД, като 
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задължено лице по чл.14, ал.4, т. 1 от Закона за енергийната ефективност, за доставка на 
материали и оборудване, и изграждане на трифазна фотоволтаична система за собствени 
нужди с отдаване на излишните количества електроенергия в мрежата с инсталирана 
пикова мощност 10,22 kWp върху равен покрив.  
Тук следва да се обърне внимание, че голям интерес към фотоволтаични електрически 
инсталации има и от частния сектор. За постигане на заложените цели в голяма степен ще 
допринесат реализирането на такива проекти най-вече в частни фирми и предприятия на 
територията на град Добрич. Това се доказва със значителният брой въведени в 
експлоатация такива централи през последните няколко години. За определяне размерът 
на годишните енергийни спестявания и необходимата инвестиция са използвани 
изчисления от вече реализирани инвестиционни проекти за монтаж на фотоволтаични 
електроцентрали за производство на електроенергия за собствени нужди. 

 
 

IV. Улично осветление   

Българските села и градове са недостатъчно ефективно осветени. Съществуващите улични 
и паркови тела в по-голямата си част са морално и физически амортизирани. Броят им не е  
достатъчно оптимизиран и на определени места не се постигат необходимите норми на 
осветеност, съгласно нормативните изисквания. Инсталираните газоразрядни лампи са 
енергоемки, излъчват светлина с ниско качество и предвид това, че не са ефективни следва 
да се подменят с LED осветители. 

Основните предимства на новите LED улични осветители пред конвенционалните са 
следните: 

- отлично качество и елегантен дизайн; 

- високи светло-технически показатели; 

- ниски разходи за техническа поддръжка; 

- дълъг експлоатационен живот (12-25 години); 

-  LED уличните осветителни тела позволяват оптимално управление. Работната им 
мощност може да бъде променяна в широк диапазон, което позволява т.нар. „димиране“ – 
консумация на електрическа енергия за осветление в малките часове на нощта може да бъде 
намалявана до желания минимум; 

- ниско енергопотребление – енергийните спестявания при експлоатация на LED 
осветителите в режим на димиране достигат до 75% в сравнение със съществуващите 
конвенционални осветителни тела.   

Техническата инфраструктура за улично и парково осветление в населените места в 
България е изграждана в средата на миналия век. Понастоящем тя се намира в недобро 
техническо състояние и се нуждае от рехабилитация. В голямата си част стоманено-
тръбните стълбове за улично и парково осветление – общинска собственост са 
деформирани, изкривени и ръждясали. Повечето захранващи електрически мрежи са 
въздушни, изградени с голи проводници. Много от електрическите разпределителни табла 
(касети за улично осветление) се нуждаят от преоборудване или подмяна; корпусите на 
осветителните тела са изпочупени; част от светлинните източници са изгорели, липсват или 
са подменени с неправилно подбрани лампи; по стълбовете стоят стари, отдавна 
неизползваеми конзоли/рогатки. 

Нова възможност за рехабилитация и модернизация на селищните системи за външно 
изкуствено осветление предлага Инвестиция : „Енергийно ефективни общински системи за 
външно изкуствено осветление“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на 
Република България. Целта е повишаване на енергийната ефективност, намаляване 
разходите на енергия за външно изкуствено осветление. Предвидените дейности включват 
демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели; доставка и монтаж на нови 
осветители, проводници и кабели; доставка и монтаж на съоръжения за производство и 
съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление 
в системата за външно изкуствено осветление; извършване на строително-монтажни 
работи, които са пряко свързани с реконструкцията на системата за външно изкуствено 
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осветление; демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови 
средства за управление, измерване и контрол, с възможност за надграждане и разширение, 
в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление 
на системата за външно изкуствено осветление; изготвяне на технически/работен проект; 
строителен надзор; авторски надзор; управление на проекта и публичност. 

Общият планиран ресурс е 180 милиона лева, изцяло за сметка на Механизма за 
възстановяване и устойчивост, с период на изпълнение 2022-2024 г. Времевият график за 
изпълнение на проектите е следният: 

- Организация и подготовка за набиране на нови проектни предложения: I-II тримесечие 
на 2022 г.; 

- Кандидатстване, провеждане на подбор на проектни предложения и сключване на 
договори: до II тримесечие на 2023 г.; 

- Изпълнение на проектите: до IV тримесечие на 2024 г. 

 В тази връзка местните власти имат нужда от техническа помощ при подготовката на 
проектните предложения за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост за 
енергийно-ефективна модернизация на общинските селищни системи за външно 
изкуствено осветление чрез подмяна на съществуващите конвенционални осветителни 
тела със светодиодни (LED) осветители за улично и парково осветление от последно 
поколение; изграждане на фотоволтаични електрически централи за производство на 
електрическа енергия за нуждите на уличното осветление; извършване на неотложни 
ремонти и разширения на общинската техническа инфраструктура за улично осветление. 

Проектите се изпълняват в две фази, както следва: 

Фаза I. Прединвестиционни проучвания на съществуващото състояние на общинските 
селищни системи за улично осветление, избор на оптимален вариант за реализация на 
проекта и изготвяне на технико-икономически доклад по проекта за енергийно-ефективна 
рехабилитация и модернизация на общинската система за външно изкуствено осветление. 
Изготвяне на доклад от обследване за енергийна ефективност на съществуващите селищни 
системи за външно изкуствено осветление, включени в обхвата на проекта по реда на чл.67, 
ал. 3, т.2 от Закона за енергийната ефективност. Изготвеният технико-икономически доклад 
съдържа финансов план с прогноза за енергийните спестявания и редукция на вредните 
емисии на парникови газове и СО2 след изпълнението на проекта. 

Фаза II. Изготвяне и изпълнение на проект за енергийно-ефективна модернизация и 
рехабилитация на общинските селищни системи за външно изкуствено осветление. 
Доставка, монтаж и пуск в редовна експлоатация на ново технологично оборудване от 
последно поколение. Извършване на неотложни ремонти и разширения на техническата 
инфраструктура за улично осветление. 

Ако общината не получи финансиране по този механизъм, има възможност заложените в 
доклада мерки да се реализират чрез ЕСКО договор.   

Община град Добрич работи системно върху по-икономичното и ефективно стопанисване 
на мрежата за УО, което е и част от политиките за управление на региона. Извършено е 
подробно обследване на съществуващото състояние на част от системата за улично 
осветление, с което се търси подходящо финансиране за реализиране на предвидените 
енергоспестяващи мерки. 

Уличното осветление на територията на град Добрич се захранва от 200 касети с отворена 
магистрална схема, като мрежата е смесена - кабелно и въздушно захранване. Общата 
дължина на уличната мрежа в гр. Добрич е над 170 км. Измерването на консумираната 
електроенергия от УО е с двойнотарифни електромери. 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 бр. Общият брой на монтираните осветителни 
тела е 7555, от които енергийно ефективни са 1888. В момента има постигната осветеност 
95 % и реализирани икономии на електроенергия. Общата инсталирана мощност е 601 kW. 
Потреблението на електроенергия на цялата система за УО за 2020 година е 2350MWh, а за 
2021 г. – 2251 MWh. Икономията на енергия се дължи на изпълнен проект за подмяна на 
съществуващите осветителни тела с LED осветители по бул. „25 Септември“ и бул. „Трети 
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март“. В периода 2013 – 2015 година 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. Община град Добрич разполага с изготвена 
и функционираща база данни за системата за улично осветление. Тя 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, ESCO 
договори). 

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 50% 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. 

 

1.4. Анализи на пазара и бариери  

Една от основните бариери пред местните власти при реализирането на проекти в сферата 
на устойчивото развитие е осигуряването на финансов ресурс.  Въпреки разнообразният 
набор от финансови инструменти, като препятствие за осигуряване на финансиране  може 
да се отчете недостатъчния административен капацитет.  
От друга страна като най-малко вложени инвестиции и изпълнени мерки за енергийна  
остава сектор Жилищна политика.  
Въз основа на обстоен анализ на изпълняваните до момента програми за енергийна 
ефективност в Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на 
националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., са идентифицирани 
следните специфични бариери и предизвикателства пред мащабния процес на обновяване 
на жилищния сграден фонд в Р България: 

- голям дял на частната собственост при жилищните сгради (над 97%); 
- нееднородната структура на собствеността в многофамилните жилищни сгради; 
- различен социален и финансов профил на обитателите в една сграда; 
- установени във времето практики за непрофесионално и неефективно управление 

на многофамилните жилищни сгради в режим на етажна собственост;  
- липса на капацитет за организация на управление на процеса по обновяване; 
- липса на системна поддръжка на сградите, водеща до оскъпяване на обновяването 

за ЕЕ; 
- голям дял на необитавани жилища в сградите; 
- ниска кредитоспособност на част от собствениците; 
- ограничен достъп до информация и до финансиране, недостатъчно пазарни 

механизми за финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
- трудно постигане на съгласие за обновяване между етажната собственост. 

 
За преодоляване на изброените предизвикателства е необходимо да се използва интегриран 
подход – комбинация от инвестиции, реформи и законови промени на национално ниво. 
 

1.5. Обобщение на очакваните въздействия 

 



 Инвестиционна концепция Устойчив Добрич 2030 

16 
Проектът е финансиран от програмата за изследване и иновации на Европейския Съюз Хоризонт 2020, 

съгласно Споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 864212. Авторът носи отговорност за 

настоящата публикация. Европейският Съюз или EASME не носят отговорност за ползването на 

съдържащата се в нея информация. 

 

 

 

Резултатите от реализацията на Инвестиционната концепция Добрич ще окажат 
въздействие върху следните теми: 

- Повишен темп на обновяване в целевата зона (сектор за жилищно строителство и сектор 
обществени сгради) чрез подновена и засилена комуникация между ключови участници на 
пазара и заинтересовани страни. 

- Подкрепа на собствениците на имоти, професионални строителни фирми, за да изразят 
своите нужди, да реализират очакваната работа и да проверят резултатите. 

- Увеличен брой реновирани сгради и енергийна инфраструктура чрез предоставяне на 
разширена рамка чрез анализ на финансовия баланс не само върху компромиса между 
инвестициите и спестяването на енергия, но също така включва повишена стойност на 
имота, намаляване на финансовия риск и подобряване на комфорта на сградата. 

Спестена енергия 
 

65,98 
GWh/г 

Производство на възобновяема енергия 
29,5 

GWh/г 

Намалени CO2 eмисии 
71633 

 
тCO2eкв./г 

Други въздействия 

Подобрен комфорт на обитаване на жизнената 
среда 

Подобряване на условията на работната среда 

Подобрен градски комфорт 

Повишено качество на атмосферния въздух 

Намалени енергийни разходи  

1.6. Репликация и/или увеличаване потенциала на мащаба 

Важна предпоставка за реализиране на успешни дейности за подобряване на енергийната 
ефективност е членството на Община град Добрич  в Общинската мрежа за енергийна 
ефективност ЕкоЕнергия. 

Друга подходяща възможност за мултиплициране на инвестиционната концепция на 
Община Добрич е чрез членството: 

- Съюз на българските черноморски общини - 28 членове; 

- Национално сдружение на общините в Република България – 262 членове; 

- Асоциация на еколозите от общините в България - 176 членове. 

Община град Добрич е активен  член на  тези организации и е възможно инвестиционната 
концепция да се популяризира и мултиплицира и в други общини за прилагане на  
конкретни действия в областта на устойчивата енергия и климатичните промени. 

1.7. Резюме на инвестиционните компоненти 

Моля, кратко обобщете инвестиционните компоненти в таблица A.   



Инвестиционна концепция Устойчив Добрич 2030 

17 
Проектът е финансиран от програмата за изследване и иновации на Европейския Съюз Хоризонт 2020, 

съгласно Споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 864212. Авторът носи отговорност за 

настоящата публикация. Европейският Съюз или EASME не носят отговорност за ползването на 

съдържащата се в нея информация. 

Taблица A – [1.7] Резюме на инвестиционните компоненти3 

                                                           
3 Всички стойности, вкл. ДДС, ако не се възстановява. 
4 Броят на редовете, може да бъде регулиран, ако е необходимо. 
5 Посочете инвестиционния компонент, напр. инвестиции в производство на възобновяема енергия, осветление, интелигентно измерване, различни видове сгради и др. Използвайте отделен 
ред в таблицата, за всеки един инвестиционен компонент. 
6 Посочете броя на инвестициите в подходяща единица, напр. x брой сгради, осветление и др. 
7 В случай, че е приложимо. 

Инвестиционен сектор (и): (моля, уточнете) 

#4 
Инвестиционен 

компонент5 

Описание на 
инвестиционния 

компонент 
Единица6 

Текущо 
енергийно 

потребление 
(GWh/годишно) 

Спестена 
енергия (%) 

Производство на 
възобновяема енергия  

(GWh/годишно)7 

Период на 
възвращаемост 

Обща 
инвестиционна 
стойност (EUR) 

1 Обществени 
сгради 

Изпълнение на 
интегриран пакет 
от ЕЕ мерки 

25 бр. 65,74 32,71 14,4 7 6 984 360,00 

2 Жилищни сгради Изпълнение на 
интегриран пакет 
от ЕЕ мерки 

60 бр. 116,65 27,24 3,6 8 24 676 359,00 

3 ВЕИ в сгради Монтаж на PV 
електроцентрали  

   11,5 7 5 750 000,00 

4 Иновативна 
енергийна 
инфраструктура – 
улично осветление 

Енергийно 
ефективно 
обновяване на 
системата за 
улично осветление 

6000 бр. 2,4 50,00  5 2 500 000,00 

Общо   184,79  29,5 7 39 910 719,00 
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2. Инициатор(и) и (местни) заинтересовани страни 

2.1. Преглед на инициатора на проекта 

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 

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

Сфери на въздействие Възможни действия 

 

Производство на 
топлинна и 

Енергийни обследвания на системите 

Повишаване на ефективността и производството на топлинна енергия и 
електроенергия 
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електрическа енергия 
и използване на ВЕИ 

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 

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 енергийно ефективна техническа инфраструктура 

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

Сфери на въздействие Възможни действия 
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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  

 

За изпълнение на Инвестиционната концепция е необходима цялостна преоценка на 
капацитета на администрацията, която ще се натовари с изпълнението й и по-конкретно да се 
разпределят ангажиментите между отделните структури, с цел ефективност и ефикасност на 
изпълнението.  

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; 
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 Организиране на събития - периодично представяне на инвеститори – външни и 
инвестиции от местен бизнес, граждански и бизнес инициативи, свързани с  
изпълнението на общинската енергийна политика.   

 Популяризиране на проекти на Общината в подкрепа на устойчивото енергийно 
развитие на местно ниво. 

 

2.2. Собственост на активите и структура на управление 

Много важна стъпка в управлението на енергийната политика на местно ниво е вземане на решение от 
ръководството на администрацията да бъде и водена политика  в областта на устойчивата енергия  чрез 
разработване и изпълнение на енергийни планове и програми. Въвеждането на задължително 
наблюдение и оценяване на резултатите от текущото им  изпълнение е съществена предпоставка за 
успешното изпълнение на тези политики. 

Използваните подходи за вземане на управленски решения в областта на устойчивата енергия са два; 

- метод „отгоре-надолу“ – предложението за реализирането на конкретен проект и/или инициатива 
произтича от хората, вземащи решение; 

- метод „надолу-отгоре“ – предложението се представя от експертния екип и след одобряване от по-
висшестоящите в йерархичната структура на администрацията, се изпълнява.   

Основна роля при изпълнението на дейностите в  областта на устойчивата енергия има Звеното за 
управление на енергията, което е отговорно за инициирането и последващото изпълнение на енергийни 
проекти и програми.   

В по-голямата си част настоящата инвестиционна концепция обхваща изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност в обекти, които са общинска собственост – сгради и системата за улично осветление. Но 
същевременно са предвидени и мерки в жилищния сектор, където почти 95 % от жилищата са частна 
собственост, като тук общината е в ролята на мотиватор.  

2.3. Профил на риска за дружеството, което ще носи финансова отговорност 

Управлението на риска  е основата на съвременния модел за добро управление в публичните организации, 

включително в Община град Добрич, прилаган и в Европейската комисия и е заложен в Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор. Последователното му прилагане осигурява 

разумна увереност, че целите на общината ще се постигнат законосъобразно, ефикасно и икономично. 

В община град Добрич е разработена и утвърдена Стратегия за управление на риска, която е насочена към 

идентифициране на рискови области, включително финансите, оценка на тяхното влияние, съществуваща 

вероятност да се ограничат и намалят, както и разработването на мерки за намаляване на негативните 

последици от проявлението им. Съгласно Стратегията за управление на риска в Община град Добрич се 

изготвя Риск-регистър за определяне на рисковете в постигането на целите, който е ежегоден и включва 

период от 01 януари до 31 декември, чиито стратегически и оперативни цели са:  

- Осигуряване на висока ефективност на управлението;  

- Качествено и приветливо административно обслужване; 

- Изграждане и поддържане на модерна инфраструктура; 

- Осигуряване на непрекъснат процес на работа, информационна сигурност и кризисен 

мениджмънт; 

- Поддържане и подобряване на екологичната чистота и богатство на природата; 

- Създаване на необходимите условия за нарастващ икономически, образователен и социален и 

културен просперитет на местната общност и всички заинтересовани лица. 

На тази основа в Община Добрич ежегодно финансовият риск е подложен на идентифициране и 

оценка на въздействието, като това е основа за законосъобразни и ефективни управленски решения.  

Като основен финансов документ бюджетът на Община град Добрич е отражение на поставените 

стратегически цели и основа за реализиране на управленската, в т.ч. финансова политика на Общината. 

Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за общинския дълг и Наредбата за 

цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град 

Добрич използваните финансови инструменти за реализиране на общинските политики се подлагат, 

както на публично обсъждане от местната общност, така и на одобрение от Общински съвет град Добрич. 
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 Годишният финансов отчет на Община Добрич, изразяващ изпълнението на заложените 

годишни и стратегически цели, се подлага на контрол, анализ и оценка от Министерство на финансите, 

съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.  

Финансовото състояние на Община град Добрич през последния отчетен годишен период се 

проследява и оценява в показателите, изчислени съгласно Методика за оценка на финансовото състояние 

на общината на Министерство на финансите, както следва: 

- Показател по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ: годишния размер на плащанията по общинския дълг не може да 

надвишава 15 на сто от  средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна 

субсидия за последните три години, изчислен на база данни от годишните отчети за изпълнение 

за бюджета на общината.  За 2020 г. показателят на Община град Добрич е 7,07 %; 

- Показател по чл. 32, ал. 2 от ЗПФ: номиналът на издадените през текущата година общински 

гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и   общата изравнителна 

субсидия по последния годишен отчет за изпълнение за бюджета на общината. През 2020 г. няма 

издадени общински гаранция и показателят на Община град Добрич  е 0,00  %; 

- Показател:  задължения за разходи по бюджета на общината към края на годината да не 

надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. 

За 2020 г. показателят на Община град Добрич  е 4,7 %; 

- Показател: наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на 

общината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години. За 2020 г. показателят на Община град Добрич  е 46,11 %; 

- Показател: наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината да 

не надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи за общината. За 2020 г. 

показателят на Община град Добрич  е 1,1 %; 

- Показател: бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години да не е 

отрицателна величина за всяка от трите години. За 2019 г. бюджетното салдо е отрицателна 

величина, а за 2018г. и 2020 г. бюджетното салдо е положителна величина; 

- Показател: осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка 

върху превозните средства да не е под осреднената събираемост на двата данъка за всички 

общини, отчетена за последната година. Към 31.12.2020 г. показателят на община Добрич е 70,5 

%, а за страната е 71,78 %; 

- Показател: наличните към края на 2020 г. задължения към доставчици в отчетна група сметки за 

средства от Европейския съюз да не надвишават 50 на сто от отчетените към края на годината 

разходи по бюджета на общината. За 2020 г. показателят на Община град Добрич  е 0,00 %; 

Резултатът от извършения анализ за наличие на условията по чл. 130 а, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси е, че за 2020 г. за Община град Добрич ще е налице нарушение на само едно от 

условията по чл. 130 а, ал. 1 от ЗПФ. 

Важен показател, който е индикатор за финансовото състояние на общината, не е размерът на 

дълга като обща сума, а дали погашенията по него са правилно разчетени, така че да не се нарушават 

фискалните правила по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ. В община град Добрич се спазва строга финансова дисциплина 

и приоритетно се извършват плащания по поетия дълг и разходни ангажименти. 

Общинската политика по отношение на финансирането на капиталовите разходи с публични 

средства е постигане на ефективност, ефикасност и прозрачност за местната общност при реализиране на 

инвестициите в публичния сектор, което изисква прилагане на единен подход и унифициране на 

изискванията за разработване, оценка и управление на инвестиционните проекти, независимо от 

източника на финансиране, като целта на Община град Добрич е постигане на устойчиво развитие. В тази 

връзка на обсъждане и одобрение се подлага и Програмата за капиталови разходи на общината, като 

стратегически документ за изпълнение на инвестиционните намерения и политики на общината. В 

програмата за капиталови разходи, освен обектите на интервенция, се предвиждат и източниците на 

финансиране, с цел обезпечаване на дейностите и минимизиране на финансов риск.  

 

2.4. Местен анализ на заинтересованите лица 

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  
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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 Инвестиционната концепция 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 

С повече от 20 години традиции в изпълнението на проекти за енергийна ефективност, Община Добрич се 
отличава като една от успешните български общини в прилагането на политики за устойчиво енергийно 
развитие. 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.  

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 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 обучителни курсове 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. 
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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, която е събрана в информационна система, е в основата на 
провеждането на политика за енергийна ефективност в общината. Поддържането на тази информационна 
база спомага изключително благоприятно процеса на енергийното планиране в общината. 

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. 

 

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 експерти 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 енергийна политика 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; 
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- установяване на подкрепа от заинтересованите страни; 

- 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.  

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 настоящата Инвестиционна концепция е 
относително дълъг. Налице са твърде много фактори, които подлежат на непредвидими промени, и които 
могат съществено да повлияят върху параметрите и изпълнението й, 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 Инвестиционната 
концепция, 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 Инвестиционната концепция; 

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

В този смисъл Инвестиционната концепция „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. 

За да се осигурят ефективно управление и контрол на местните политики за енергийна ефективност, 
както и активно участие на заинтересованите страни в бъдещите програми за сградно обновяване, 
общината планира да формира собствен капацитет за:  

- предоставяне на консултации за подготовка и изпълнение на проекти за енергийна 
ефективност в сградите; 

- подпомагане на организацията на асоциациите на собствениците на жилища при тяхното 
създаване и функциониране; 

- провеждане на процедури за обобществени поръчки с критерии относно постигнатите 
енергийни спестявания и изисквания за специализирана квалификация на изпълнителите; 

- контрол върху качеството на всички етапи от процеса на обновяването на сградите и 
мониторинг на постигнатите резултати; 

- контрол върху качеството на предлаганите на пазара твърди горива; 
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- провеждане на комуникационни кампании за популяризиране на ползите от енергийната 
ефективност за повишаване на разполагаемия доход на гражданите и за осигуряване на 
здравословни условия за обитаване на жилищата; 

- целенасочени дейности за информиране и подпомагане на мерки за енергийна ефективност 
в еднофамилните сгради с използване на наличните програми за подпомагане, като 
кредитните линии на Фонда за градско развитие, националната и местните програми за 
подобряване качеството на атмосферния въздух, финансовия инструмент REECL, Фонда за 
енергийна ефективност и възобновяеми източници. 

На местно ниво, общинският съвет има законодателна власт, а общинската администрация има 
изпълнителна власт. Община Добрич обикновено включва различни заинтересовани страни като вземащи 
решения, граждани, неправителствени организации и местен бизнес в процеса на вземане на решения чрез 
публични дискусии по важни теми за развитието на Добрич.  

В процесът на разработване на Инвестиционната концепция са използвани различни подходи като 
„мозъчна атака” и подход „отдолу нагоре”. В процеса на бъдещо изпълнение е предвидено включването на  
важни заинтересовани страни като гражданско общество и икономически участници чрез подходящи 
дейности за ангажиране и комуникационни инструменти. Местна енергийна агенция е един от 
партньорите на Общината, която подпомага с техническа експертиза разработването и изпълнението на 
енергийни и климатични проекти. Енергийни компании, които оперират на територията на града като 
Електроразпределение Север ЕАД и АРЕСГАЗ ЕАД са бизнес партньори на Общината и също могат да 
подкрепят процеса на развитие с данни и задълбочени анализи, включително ЕСКО предлагане и 
либерализация на енергийния пазар. За да изпълни своите амбиции, Община Добрич работи в 
сътрудничество с Добричка  агенция за иновации, предприемачество и енергиен мениджмънт. Агенцията 
има за цел да обедини участници от региона за повишаване на енергийната ефективност, стимулиране на 
възобновяемите енергийни източници, както и за опазване и възстановяване на околната среда на 
българските черноморски общини. Всички горепосочени заинтересовани страни са ангажирани по време 
на процеса на разработване и по-нататъшна реализация на Инвестиционната концепция на Община град 
Добрич. Като съпътстващи документи ще бъдат използвани съществуващата Пътна карта „Имаджин 
Добрич 2050”,  ПДУЕ „Енергийно устойчив Добрич 2030”, ПИРО и други. 

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/дарители. 

 

Вид на 
заинтересованата 

страна 

Настоящ статус 
на 

ангажираност 

Бъдещи 
дейности за 

ангажираност 

Инструменти/канали за 
разпространение и 

взаимодействие 

Агенция за иновации, 
предприемачество и 
енергиен мениджмънт 
Добрич 

Писмо за 
подкрепа 

Техническа 
помощ 

- Участие в европейски 
проекти и програми 

-Участие в обучения, 
семинари, конференции 

Черноморски енергиен 
клъстер 

Писмо за 

подкрепа 
Техническа 

помощ 
- Участие в европейски 
проекти и програми 
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3. Правен анализ 

3.1. Правна осъществимост на планираната инвестиция 

Често местните власти нямат необходимия капацитет да разработват планове и стратегии, например, 
малките общини сред подписалите Споразумението на кметовете все още имат голяма нужда от подкрепа, 
за да разработят своите планове за действие в областта на устойчивата енергия и климата. 

Други общини, които вече са разработили такива стратегически документи, все още трябва да приведат 
плановете си в съответствие с новите цели и да предприемат по-амбициозни действия за постигане на 
въглеродна неутралност. Надграждането на плановете може да се постигне чрез иновативни 
характеристики на политиката, като:  

- прилагане на въглеродни бюджети; 
- заделяне и проследяване на ресурси за климатични действия в общинските бюджети; 
- определяне на целите за енергийна ефективност и възобновяема енергия на областно и 

общностно ниво и социални иновации, основани на управление на прехода, системно 
мислене или рефлексивен мониторинг. 

-Участие в обучения, 
семинари, конференции 

Асоциация на 
българските 
черноморски общини 

Писмо за 

подкрепа 
Техническа 

помощ 
- Участие в европейски 
проекти и програми 

-Участие в обучения, 
семинари, конференции 

Черноморска 
регионална агенция за 
предприемачество и 
енергиен мениджмънт  

Писмо за 

подкрепа 
Техническа 

помощ 
- Участие в европейски 
проекти и програми 

-Участие в обучения, 
семинари, конференции 

Институт за младежки 
инициативи и 
иновации 

Писмо за 

подкрепа 
Техническа 

помощ 
- Участие в европейски 
проекти и програми 

-Участие в обучения, 
семинари, конференции 

Общинска мрежа за 
енергийна ефективност 
ЕкоЕнергия 

Писмо за 

подкрепа 
Техническа 

помощ 
- Участие в европейски 
проекти и програми 

-Участие в обучения, 
семинари, конференции 

Център за енергийна 
ефективност ЕнЕфект 

Писмо за 

подкрепа 
Техническа 

помощ 
- Участие в европейски 
проекти и програми 

-Участие в обучения, 
семинари, конференции 

Електроразпределение 
Север ЕАД 

Доставчик на 
енергия 

Доставчик на 
енергия 

Изпълнение на съвместни 
проекти за ЕЕ 

АРЕСГАЗ ЕАД Доставчик на 
енергия 

Доставчик на 
енергия 

Изпълнение на съвместни 
проекти за ЕЕ 



Инвестиционна концепция Устойчив Добрич 2030 

28 
Проектът е финансиран от програмата за изследване и иновации на Европейския Съюз Хоризонт 2020, 

съгласно Споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 864212. Авторът носи отговорност за 

настоящата публикация. Европейският Съюз или EASME не носят отговорност за ползването на 

съдържащата се в нея информация. 

Съгласно националното законодателство осъществимостта на Инвестиционната концепцията се базира 
изцяло на Закона за обществените поръчки,  който определя принципите, условията и реда за възлагане на 
обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и 
извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона 
дейности с обществено значение. В общинската администрация се прилага и подзаконов нормативен акт 
Система за финансово управление и контрол с цел ефикасност, ефективност и прозрачност при разходване 
на публичните средства. 

Друг важен аспект в тази насока е прилагането на зелени обществени поръчки. Българските институции 
полагат усилия за стимулиране на зелените обществени поръчки, но има още много да се направи за 
преодоляване на бариерите пред широкомащабно прилагане на зелените обществени поръчки.  

Тъй като целите на местните власти, кореспондират с новите енергийни цели  на Европейския съюз до 2030 
г., е налице нова ниша, която трябва да бъде изпълнена със съдържание и капацитет, а именно Зелените 
обществени поръчки. Като се ангажират да постигнат много амбициозни цели, местните и регионалните 
власти и възложителите се сблъскват с редица проблеми, докато изпълняват своите енергийни цели. 

Чрез процедурите за зелени обществени поръчки и тяхното включване в процедурите за изпълнение на 
енергийните цели, местните власти са подкрепени за постигане на три важни цели: 

• минимизиране на въздействието върху околната среда; 

• постигане на целите за устойчива енергия чрез намаляване на разходите, емисиите на CO2 и въглеродния 
отпечатък на общностите; 

• осигуряване на благополучие и висококачествен живот на гражданите. 

  

 

4. Икономически и финансов анализ 

4.1. Прогнозни разходи и приходи 

Необходимо е да се разработи и внедри устойчива финансова схема за продължаване на инвестициите в 
дълбокото обновяване на сградния фонд, като схемата следва да създава възможности за : 

- Комбиниране на ресурси от различни финансови източници и програми за публично подпомагане, 
като напр. целеви помощи за отопление и програми за чистота на въздуха 

- Диференцирано финансово участие на собствениците на жилища 
- Привличане на средства от частни финансови източници и от търговците на енергия, които имат 

законово задължение да предоставят енергийни услуги на крайните потребители 
- Участие на общините в новите модели за финансиране 

Да се проведат информационни кампании за ефективно използване на енергията и се разработят стимули 
за съзнателно избягване на употребата на замърсяващи горива за отопление. 

Да се разработят инструменти за насърчаване на участието на собствениците в енергийното обновяване на 
жилищата чрез изпълнение на нискобюджетни мерки. 

   

Изграждането на знания и умения у ключовите участници в обновителните процеси за формулиране и 
провеждане на политики за енергийна ефективност в жилищните сгради с акценти върху смекчаването на 
енергийната бедност е ключова предпоставка за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати. В тази 
връзка местен капацитет следва да се изгражда основно сред три целеви групи:  

- Местните власти като водещ участник в осъществяването на политиките за енергийно обновяване 
на сградите; 

- Специалистите в строителния сектор – всички участници в строителния процес (инвеститори, 
консултанти, проектанти, строители) имат необходимост от допълнително обучение по места, за 
да могат да осигуряват качествено енергийно обновяване, да оптимизират потреблението в 
домакинствата и да насочват инвестиции към отоплителните системи с минимално влияние върху 
околната среда; 

- Гражданите  (обитателите) и тяхната информираност – активното участие на гражданите ще 
допринесе  до осигуряване на устойчивост  и отговорно поведение за ефективно управление на 
енергията и за поддържането на сградите. 
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Критерии за избор на приоритетни проекти, дейности и цели на Инвестиционната концепция  

 

В съответствие с характера на целите на Инвестиционната концепция, 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 
предстои изпълнението на Инвестиционната концепция. 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, 
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 Инвестиционната концепция са конкретните мерки и действия за 
повишаване на енергийната ефективност.  

CAPEX 

Прогнозна стойност на планираните процеси EUR 28 494 647 

Прогнозна стойност за монтаж EUR  2 500 000 

Прогнозна стойност за оборудване EUR  5 750 000 

Друг(и) [моля уточнете] EUR 
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Обща инвестиционна стойност EUR 36 744 647 

OPEX 

Прогнозна стойност за поддръжка (годишно) (8%) EUR 2 532 858 

Прогнозна стойност за екип (годишно) (2%) EUR 633 214 

Прогнозна външна под изпълнителна дейност (годишно) EUR 

Друг(и) [моля уточнете] EUR 

Обща оперативна стойност (годишно) EUR 3 166 072 

Приходи 

Спестена енергия (годишно) EUR 13 195 960 

Такса за експлоатация и поддръжка (O&M) (годишно) EUR 

Доставка на енергия (годишно) EUR 

Други приходи (годишно)  [моля, уточнете] EUR 

Общо приходи (годишно) EUR 13 195 960 

 

4.2. Икономическа приложимост 

Моля, попълнете таблицата по-долу с  показателите за инвестицията. 

Период на възвращаемост Нетна настояща стойност8 
Вътрешна норма на 

възвръщаемост 

3,02 42 304 346,97 12 % 

 

4.3. Риск и мерки за понижаване на риска 

В таблицата по-долу са представени вероятните рискове, които биха повлияли върху изпълнението на 
проекта, вероятността им да настъпят и потенциалното им въздействие, върху проекта, както и 
съответните мерки за понижаване, планирани за постигане на инвестиционните цели.  

Риск Вероятност Въздействие Мерки за понижаване  на 
риска 

Липса на участие от съответните 
заинтересовани страни напр. в 
семинари или обучителни дейности 

Средна 
Ниско Определени целеви участници 

вече са идентифицирани по 
време на фазата на 
разработване и са изразили 
подкрепата си за по-
нататъшното участие.  

                                                           
8 Вкл. информация за използвания дисконтов коефициент. 
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В работния план е поставена 
конкретна задача за 
ангажиране на ключови 
заинтересовани страни. 

В годишния общински бюджет 
биха могли да бъдат отделени 
достатъчно ресурси, за да се 
улесни тяхното участие в 
дейности по разпространение и 
комуникация.  

Сътрудничеството с 
мултипликатори като ключови 
национални и европейски 
мрежи, клъстери, енергийни 
агенции и др., в много от които 
Община Добрич участва за 
повишаване на осведомеността 
и насърчаване на работата в 
мрежа между различни целеви 
групи също би намалило този 
риск  

Липса на участие от някой от 
ключовите експерти в изпълнението 
на техническите или финансовите 
ангажименти  

Ниска 
Ниско  

Вътрешните процедури за 
проследяване и вътрешните 
правила за разрешаване на 
конфликти са включени в 
основните административни 
процедури. 

Община Добрич разполага с 
достатъчно опит, за да осигури 
експерти, дори ако е 
необходимо, с квалифицирани 
външни експерти  

Промяна на управлението на 

общините 

Ниска 
Ниско 

Инвестиционната концепция е 

дългосрочен ангажимент на 

Община Добрич 

Бюджетът е недостатъчен за 

осигуряване на подкрепа за всички 

планирани проекти 

Средна 
Ниско 

Създадена като дългосрочна 

стратегия, тя ще се прилага 

допълнително, дори ако има 

някакви промени след местните 

избори 

Недостатъчен брой заинтересовани 
страни, участващи във фазата на 
изпълнение 

Ниска 
Ниско 

Насърчаване на 
разпространението и 
комуникацията относно 
прилагането на мерките за ЕЕ 

По-широкото разпространение и 

популяризиране извън Община 

Добрич е трудно поради 

спецификата на материята 

Ниска 
Ниско Ясен и актуализиран план за 

комуникация и  
разпространение  ще смекчи 
този риск 

Пандемията от COVID-19 все още 

засяга физическите срещи 

Средна 
Средно 

Цялостната работна програма 
по проекта може да се базира на 
онлайн срещи и уебинари  

Закъснения в хода на проекта Ниска 
Ниско 

Оптимизиран и гъвкав план-
график за изпълнение на 
концепцията с възможност за 
периодично актуализиране  

Броят на градовете за репликация е 
нисък или градът за репликация не 
е активен 

Ниска 
Ниско Възможните 

партньори/региони за 
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репликация вече са проявили 
интерес  

Неизпълнение на Инвестиционната 
концепция от конкретно 
йерархично ниво  в местната 
администрация (напр. поради 
избори смяна на ръководството) 

Ниска 
Ниско 

Внедряването на 
инвестиционната концепция 
ангажира отдели с функция за 
стратегическо планиране в 
рамките на местната 
администрация за смекчаване 
на този риск. Освен това, на 
фаза кандидатстване е 
подписана декларация от 
Кмета, с която се демонстрира 
политическа ангажираност 

Доставчиците на енергия не 

допринасят за предоставяне на 

данни 

Средна Ниско Ще бъдат използвани 
партньорски подходи с 
енергийните дружества за 
съвместна работа в тази насока   

4.4. Подход и източници на финансиране 

Местните власти имат налични инструменти, които са добре известни и могат незабавно да се 
оползотворят. Такива са, например, възможностите на: 

(а) Утвърдени финансови инструменти с дългогодишен опит и доказана ефективност, като Фонда за 
енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ), Националния доверителен екофонд (НДЕФ), 
Фонд ФЛАГ, Фондове за градско развитие, както и възможностите в рамките на всички оперативни 
програми. 

Освен като алтернативни източници за финансиране, тези утвърдени финансови инструменти могат да се 
използват и за подсилване на експертността при подготовката и изпълнението на проектите, както и на 
последващия контрол и мониторинга върху поведението на обновените сгради, в областта на които те имат 
дългогодишна успешна практика. 

(б) “Финансирането от трета страна” (на основата на договори с гарантиран резултат/ЕСКО), което, освен 
като допълнение към централизираното безвъзмездно (грантово) финансиране, може да допринесе и за 
подобряването на контрола върху проектирането и строителното изпълнението, както и върху по-
нататъшното поведение на обновените сгради. При договори с гарантиран резултат се постига в оптимална 
степен гарантирането на заложения клас или ефективност на мерките. Задължително е  залагането на 
изискване за мониторинг на постигнатите резултати и санкционни клаузи при отклонение от заложеното. 

Предимства на ЕСКО договора – Договор с гарантиран резултат: 

 Не влошават коефициента на задлъжнялост на публичните възложители; 
 Възможност за субсидиране от Министерство на финансите; 
 Дългогодишен мониторинг, оптимизация и верификация; 
 Гаранция за постигане на предвидените в Енергийното обследване спестявания; 
 Осигуряване на финансов ресурс от ЕСКО компания и/или трета страна 

(в) Съчетаното финансиране на проекти от различни програми и финансови източници, включително и със 
средства на собствениците на сградите. С оглед на предстоящата паспортизация на съществуващите сгради, 
като първа стъпка в тази посока е възможно да се въведе изискването разходите за техническо и енергийно 
обследване, сградна паспортизация и последващият мониторинг да са предмет на съфинансиране от страна 
на собствениците. На национално ниво е необходимо въвеждане на модели за дългосрочното развитие на 
механизма на финансиране в програмите за сградно обновяване в посока към увеличаване на дела на 
съфинансиране от страна на собствениците. Това изискване е заложено в Националната дългосрочна 
програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните 
характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд 
(2017 г.) и в  Дългосрочната национална стратегия за подпомагане  обновяването на националния сграден 
фонд от жилищни и нежилищни сгради  до 2050 г. 

(г) Етапното изпълнение на проектите (“стъпка по стъпка”), при което съществено може да се облекчи 
първоначалният финансов товар на цялостното изпълнение на проектите и са предпоставка за създаване 
на условия за средносрочно постигане на много по-високи цели от тези, които (по различни причини) биха 
могли да се постигнат при еднократно цялостно изпълнение. 
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По отношение на предстоящото обновяване на жилищни сгради би следвало да се отчете фактът, че 
постепенно ще  се преминава към споделено финансиране от различни източници, в т.ч. със средства на 
самите собственици.  

Заедно с това на национално ниво е необходимо да се създадат условия за използването на различни 
инструменти за финансиране чрез банките или чрез специализирани фондове и програми, до които 
собствениците на сгради да имат улеснен достъп. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОДЕЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ  

(а) Пряко участие на собствениците на сгради чрез покриване на разходите за:  

- финансиране на предварителното техническо и енергийно обследване; 

- издаване на технически паспорт със сертификат за енергийна ефективност след изпълнение на мерките; 

- финансиране на дял от стойността на СМР или на целия проект; 

- поетапно изпълнение въз основа на енергийни паспорти с разработени пътни карти за сградно 
обновяване. 

(б) Насочване на финансовия ресурс към общините, които сами да избират схеми и инструменти за 
съфинансиране. Общините следва да могат да управляват финансов ресурс за обновяване, чрез който да 
имат възможност да привличат съфинансиране от различни източници при определени от държавата 
минимални условия за дял на привлечената инвестиция и постигнати енергийни и екологични цели.  

(в) Комплексен подход, при който се комбинират различни възможности и финансови инструменти.  

При изброените по-горе случаи е възможно да се използват различни инструменти за финансиране на 
самоучастието, като:  

- средства на собствениците на сгради; 

- нисколихвени или безлихвени кредити от търговски банки, гарантирани/подкрепени от общински 
фондове; 

- целеви общински фондове за енергийна ефективност; 

- договори с гарантиран резултат; 

- специализирани фондове, като ФЕЕВИ, НДЕФ, ФЛАГ, Регионални фондове за градско развитие и др.; 

- начисления към общински данъци и такси; 

- начисления към сметки от енергоснабдителни дружества; 

- собствени средства на общините, привлечени от външни източници; 

- енергийни кооперативи; 

- създаване на Декарбонизационен фонд, в който ресурсите за обновяване на сградите се допълват от 
начисления в цените на потребителски стоки и услуги, като например въглеродни горива (бензин, дизел, 
газ). По същество това ще представлява обществено съучастие, в т.ч. на собствениците на сградите, които 
подлежат на саниране.  

Необходимо е да се създадат няколко успоредни програми и инструменти за финансиране, които да може 
да се комбинират по различни начини. Необходимо е и да се създаде специфичен консултантски капацитет 
за съчетаване на финансирането с оглед на постигането на максимални резултати, като се използва 
пълноценно капацитетът на съществуващите финансови институции, вкл. гореспоменатите 
специализирани фондове и търговките банки.  

При всеки от изброените подходи, следва да се спазят следните задължителни условия:  

(а) наличие на ясна дългосрочна визия за развитието на финансовите инструменти,  

(б) осигуряване на 100% финансиране за уязвими домакинства (доход на член от домакинството под 
официалната линия на бедността и липса на собственост в друг жилищен имот в населеното място),  

(в) елиминиране на замърсяващи отоплителни инсталации,  

(г) мониторинг, последващо обследване и паспортизация на сградите,  

(д) методология за класиране на проектите според постигнатите резултати (постигнати спестявания на 
енергия и CO2, привлечена допълнителна инвестиция, осигуряване на инсталации за оптимален 
микроклимат – вентилация с рекуперация); алтернатива: въвеждане на „гъвкава субсидия“, с растящ 
грантов компонент в зависимост от планираните и постигнатите резултати по отношение на спестявания 
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на енергия и CO2, дял на ВЕИ, инсталации за осигуряване на оптимален микроклимат и сградна 
автоматизация,  

(е) типови договори за различни казуси,  

(ж) обучения за професионалните общности,  

(з) постоянна съпътстваща комуникационна кампания.  

За успешно прилагане на тези подходи, е необходимо да се въведат следните механизми за контрол:  

(а) въвеждане на задължителна сградна паспортизация според изискванията на ЗУТ; отказът от 
паспортизация и/или неизпълнението на поети ангажименти за съфинансиране да ограничават 
възможността за бъдещо разпореждане с имота,  

(б) контрол върху обследванията с наказания при некоректни изпълнители,  

(в) контрол върху изпълнението и качеството на влаганите материали и компоненти; този контрол може 
значително да се улесни чрез подходящи форми на участие на собствениците на сградите в него. 

 

Друга добра възможност за финансиране на проекти за енергийна ефективност са оперативните програми 
за периода 2021-2017, като използването на финансови инструменти има определени предимства: 

o Насърчават по-ефективното използване на публични средства; 

o Спомагат за реализиране на финансово устойчиви и целесъобразни проекти; 

o Лостов ефект - мобилизиране на частни инвестиции; 

o Възвръщаемост и рециклиране на публичния ресурс;  

o Привличане на експертиза от частния сектор в управлението на средствата от ЕСИФ. 

 

НАЛИЧЕН РЕСУРС ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2021-2027: 

- ОП Иновации и конкурентоспособност - 1628,54 млн. евро; 
- ОП Региони в растеж -1464,21 млн. евро; 
- ОП Околна среда -1550,84 млн. евро; 
- ОП Транспортна свързаност - 1609,67 млн. евро; 
- ОП Развитие на човешките ресурси - 1613,23 млн. евро; 
- ОП Наука и образование - 1062,48 млн. евро; 
- ОП Електронно управление - 367,53 млн. евро. 

Мерки за енергийна ефективност  по Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027 г. 

Приоритет 2 „Кръгова икономика“ 

Специфична цел  1 насърчаване на мерките за ЕЕ и намаляване на емисиите парникови газове 

- Целеви сектори за ЕЕ: Всички допустими сектори 
- МСП и големи предприятия. 

Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на 
препоръки от обследване за енергийна ефективност: 

• Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт; 

• Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението; 

• Стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена 
от възобновяеми източници за собствено потребление. 

• Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за 
енергийна ефективност във всички икономически сектори. 

ПРИОРИТЕТ 1 „Иновации и растеж“ 

o дялови и/или квази дялови инвестиции за предприятия във всички етапи на развитието им; 

o стимулиране на кредитното финансиране на МСП – гаранционен и/или заемен финансов 
инструмент за инвестиционен и оборотен капитал. 

ПРИОРИТЕТ 2 „Кръгова икономика“ 
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o Финансови инструменти за заеми и/или гаранции за жизнеспособни инвестиции, при които се 
генерират приходи или икономии; 

o Възможно е също комбинирано финансиране между финансов инструмент и безвъзмездна 
финансова помощ, както в една операция, така и в рамките на две отделни операции; 

o Финансовият инструмент  адресира затруднения, свързани с достъп до финансиране за енергийна 
ефективност - липса на достатъчно обезпечение, оценката на банките за проектите за ЕЕ като 
сравнително по-рискови. 

ПРИОРИТЕТ 3 „Подкрепа за интегрирано териториално развитие“ 

- гаранции и заеми за инвестиции в инфраструктура за развитие на индустриални зони, бизнес 
инфраструктура и жизнеспособни инвестиции в предприятия, в зоните или извън тях в 
съответствие със Стратегията за териториално развитие. 

Финансови инструменти по Програма „Развитие на регионите “ 2021-2027 г. 

ПРИОРИТЕТ 1 „Интегрирано градско развитие “ 

o Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; 

o Енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради; 

o Устойчива градска мобилност: 

o Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; 

o Образователна инфраструктура; 

o Общинско жилищно настаняване; 

o Здравна и социална инфраструктура, Култура и спорт, Туризъм. 

ПРИОРИТЕТ 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите “ 

o Здравна и социална инфраструктура; 

o Образователна, Културна и Спортна инфраструктура; 

o Жилищно настаняване; 

o Енергийна ефективност и кръгова икономика; 

o Инвестиции за устойчива мобилност; 

o Цифрова и безопасна транспортна свързаност; 

o Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура; 

o Мерки за насърчаване на икономическата активност; 

o Туризъм, Културно-историческо наследство 

Програма „Развитие на регионите “ 2021-2027 г. 

 Финансови инструменти за заеми и/или гаранции за жизнеспособни инвестиции; 

 Дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия за: 

 енергийна ефективност на сгради; 

 градски транспорт; 

 градска среда; 

 подкрепа за икономически дейности; 

 спорт; 

 културна инфраструктура; 

 туризъм 

 Идентифицирани нови дейности, основани на подхода „отдолу-нагоре“ 

Енергийна ефективност по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 
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o Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление – поетапна подмяна на 
отоплителни уреди на твърдо гориво, въвеждане на зони с ниски емисии, разширяване мрежата за 
централно топлоснабдяване; 

o Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта – насърчаване на 
електромобилността чрез изграждане на инфраструктура за екологосъобразни превозни средства, 
насърчаване поетапната подмяна на остарелия автомобилен парк с електрически автомобили, 
въвеждане на зони с ниски емисии; 

o Мерките за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление ще имат синергичен 
ефект с мерките за енергийната ефективност на сградния фонд по ОПРР. 

o Очаква се подменените топлоуреди/системи за отопление да допринесат пряко за повишаване на 
ЕЕ на сградния фонд като цяло, а от друга – подобрената ЕЕ на сградния фонд да доведе до по-нисък 
разход на енергия, което има принос за намаляване на емисиите на замърсители на въздуха. 

В каква посока е необходимо  подпомагане на местните власти при изпълнението на енергийни проекти: 

o Необходимост от техническа подкрепа за изготвяне на енергийни обследвания и за конструктивни 
обследвания; 

o Планиране на средства не само за мерките, предписани от енергийния одит, но и за обновяване на 
сградите и когато е целесъобразно за оборудване; 

o Комбинирано финансиране на подкрепа чрез финансови инструменти и безвъзмездна финансова 
помощ; 

o Преосмисляне на механизмите за финансиране на многофамилните жилищни сгради изцяло с 
БФП; 

o По-висок процент на безвъзмездно финансиране - ако се постигне по-висока енергийна 
ефективност или икономия на енергия, прилагат мерки за адаптиране на климата или устойчиви 
материали или се гарантира по-добра вътрешна среда; 

o Енергийна ефективност в сградите: все още е необходим по-голям акцент върху ефективността на 
разходите 

 

Обща инвестиционна стойност 39 910 719,00 EUR (100 %) 

Искано финансиране  35 919 647,1 EUR (90 %) 

Собствено финансиране 3 991 071,9 EUR (10 %) 

Други източници [моля, уточнете] EUR/…% 

 

5. Инвестиционен план 

5.1. Дейности по техническа помощ   

Община град Добрич има необходимия административен капацитет за подготвяне на всички необходими 
процедури в подготвителна фаза, а именно при осигурен финансов ресурс ще се проведат процедури за 
избор на необходимите изпълнители за  технически и енергийни обследвания, изпълнители на инженеринг 
или СМР, строителен надзор, инвеститорски контрол и т.н. Необходимо да се спазят действащите 
разпоредби на ЗОП, ЗУТ, ЗЕ и всички процедури, свързани с процеса на успешно изпълнение на настоящата 
инвестиционна концепция.  

Ако по време на изпълнение на инвестиционния проект възникне  необходимост от външна техническа или 
юридическа експертиза, същата ще бъде осигурена по реда на ЗОП. 

5.2. Работен план 
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Към настоящия момент Община град Добрич има подготвени за изпълнение проекти, които са получили 
финансиране и предстои тяхното реализиране. За  други проекти са подадени апликационни форми към 
определените финансиращи програми и очакват финансиране.  

За приоритетното определяне на поетапното финансиране на проектите за общински обекти е подходящо 
да се използва Методология с индикатори за изпълнение.  

Определени са конкретни индикатори (показатели за резултат), отчитащи степента на изпълнимост в 
процеса на реализиране на конкретни проекти в Инвестиционната концепция. 

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 

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  към постигнатия резултат към 
момента на оценката; 
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А2 – Намалени парникови емисии, т/год. - отношението на поставената цел  към постигнатия резултат 
към момента на оценката; 

 А3 – Усвоен потенциал на ВЕИ , % - отношението на поставената цел 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;  

В2 – Възвръщаемост на инвестициите, год. - отношението на постигнатия резултат към момента на 
оценката към първоначално поставената цел; 

В3 – Парични потоци, лв./год. - отношението на вложените към момента на оценката парични потоци и 
първоначално планираните /базисни/ парични потоци; 

  

С = (С1х40 + С2х40 + С3х20)х0,20, където: 

С1 – Ефикасност – измерител на степента за постигнатите резултати (към момента на оценката), 
съпоставени с необходимите резултати (първоначално  заложените цели) 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 Инвестиционната концепция, а именно:  

1. Определяне на генералните цели на Инвестиционната концепция; 

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 на Инвестиционната концепция  са: 

- постигане на предварително заложените цели; 

- създаване на условия за повторяемост на успешните проекти на територията на Община град Добрич;  

- степен на въздействие на Инвестиционната концепция върху други сфери на планиране и развитие на 
Община град Добрич. 
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Taблица Б – [5.1] Работен план 

                                                           
9 Броят на редовете, може да бъде регулиран, ако е необходимо. 

#9 
Инвестиционно 

стъпало 
Описание на 

инвестиционното стъпало 

Очаквана 
начална 

дата 

Очакване 
дата на 

завършване 
Основен резултат 

Отговорен участник 
(включително ниво на 

ангажираност) 

1 

Обществени 
сгради 

Изпълнение на интегриран 
пакет от ЕЕ мерки в общински 
сгради 

04.2022 12.2030 Повишен комфорт на обитаване; 

Повишена енергийна ефективност; 

Намалени енергийни разходи; 

Намалени въглеродни емисии. 

Дирекция ИОС – 
възлагане и изпълнение 

2 

Жилищни сгради Изпълнение на интегриран 
пакет от ЕЕ мерки 

04.2023 12.2030 Повишен комфорт на обитаване; 

Повишена енергийна ефективност; 

Намалени енергийни разходи; 

Намалени въглеродни емисии. 

Сдруженията на 
етажната собственост; 
Дирекция ИОС – 
възлагане и изпълнение 
при следваща фаза на 
НПЕЕМЖС  

3 

ВЕИ в сгради Монтаж на фотоволтаични 
електроцентрали на покриви 
на сгради общинска 
собственост 

04.2022 12.2030 Производство на електроенергия за 

собствени нужди; 

Намалени въглеродни емисии; 

Намалени разходи за електроенергия. 

Дирекция ИОС – 
възлагане и изпълнение 

4 

Иновативна 
енергийна 
инфраструктура 
– улично 
осветление 

Енергийно ефективно 
обновяване на системата за 
улично осветление 

07.2022 12.2025 Повишено качество на услугата; 

Повишена енергийна ефективност; 

Намалени въглеродни емисии; 

Намалени разходи за електроенергия. 

Дирекция ИОС – 
възлагане и изпълнение 
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