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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Кратко описание на Община град Добрич 
 
Местоположение и граници 

 
Град Добрич е център на община с особен статут и територия, която се 

покрива от тази на землището му. Други населени места в общината не 
съществуват. Изключение прави кв. “Рилци”, който административно е включен 
в град Добрич, но териториално е отделен от него. Съвременните условия 
определят двойственият характер на Добрич – той е център на едноименната 
община, а същевременно е седалище и на администрацията на Община 
Добричка, в която има общо 67 населени места. Ролята му на 
административен, икономически и обслужващ център на областта определят 
неговото влияние и връзки с населените места. Тези връзки са най-силни в 
границите на бившата селищна система и постепенно намаляват до границите 
на бившия окръг. 
Регионалните връзки на града се определят от група икономически, социални и 
технически фактори. В съвременните условия тези връзки са придобили нов 
характер, който се определя и от принципа на самоуправление на общините. В 
този смисъл те трябва да се разглеждат като икономически и социално 
необходими и обосновани. 
Границите на града обхващат площ от 109 497 дка, а територията му е с висока 
степен на урбанизация. Отделните фондове заемат следния дял: 

• фонд "Населени места" - 16 524 дка; 
• производствено-стопански обекти – 3 816 дка;  
• гори, лесопаркове – 7 357 дка;  
• обработваема земя – 72 115 дка. 

 
Климатични особености 
 

Климатът е умерено континентален с микроклиматична специфика – 
лятна сухота и проявено безводие (средна юлска температура 21,1°С и 
абсолютен максимум 39,1°С) и не особено студена зима (средна януарска 
температура –1,6°С и абсолютен минимум –22,7°С). 
Средногодишната температура е 10,2°С. 
Средногодишните валежи са 500-550 мм с летен максимум и зимен минимум. 
Районът се характеризира със сравнително мека зима. Преобладават 
западните и северозападните ветрове, като през есенно-зимното полугодие 
чувствително се увеличава честотата на северните ветрове. 
 
 
Състояние на околната среда 

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

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

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

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

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

Община град Добрич, център на голям селскостопански регион, 
разполага с добре оформен промишлен комплекс – разнообразна отраслова и 
подотраслова структура и специализация; балансирано развитие на 
производствените мощности; добре подготвени кадри; сравнително добра 
инженерна и техническа инфраструктура в индустриалните райони. 

Слабостите са свързани главно с инфраструктурни проблеми, като 
основно внимание е отделено на водата, пътната мрежа и т.н. Като слабост от 
втора степен на значимост е липсата на програма за възстановяване на 
индустрията. 

Възможностите за развитие на общината са свързани с изграждането на 
мощна хранително-вкусова промишленост, привличане на нови инвестиции, 
натоварване на съществуващите промишлени мощности и основни фондове. 
Опасности има в засилените демографски проблеми, както и закриването на 
промишлени предприятия. Структурата на  промишлеността  в  Общината  се  
определя  от  основните отрасли: хранително – вкусова промишленост, лека 
промишленост, машиностроене и строителство.  
 
Сграден фонд 
 

Общият брой на жилищата в общината е 39 148 /към 01.03.2001 г./, в т.ч. 
държавни 6,31%, ведомствени 2,79%, обществени 0,33% и частни 90,57%. От 
общия брой на жилищата  едностайните представляват 19,39 %,  двустайните – 
42,81%, тристайните – 27,66%, четиристайните – 10,14%. 

Жилищната площ е 1 486 523 кв.м, като на 1 000 обитатели се падат 375 
жилища и отношението жилищна площ/обитател е 14,85 кв.м. 

Според конструкцията жилищата в град Добрич са стоманобетонни 
4,30%, масивни 6,81%, полумасивни 6,37%, паянтови 12,52%. 
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Приоритети за развитие 
 

С Решение № 35-1/25.10.2005 година Общински съвет град Добрич прие 
Общински план за развитие 2007 – 2013. В съответствие с анализа, визията и 
стратегическите цели на политиката за развитие на Община град Добрич и 
отчитайки  възможностите и перспективите за местно развитие и за развитие на 
региона, както и структурните проблеми, които трябва да бъдат решени през 
периода 2007-2013 г., стратегията за развитие определя следните приоритети в 
Общинския план за развитие за плановия период, както следва: 

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

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

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

управлението; 
5. Развитие на сътрудничеството за европейско териториално 

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

приоритети за развитие, всеки от които има балансиран принос за постигането 
на една от стратегическите цели. В този аспект на вътрешна обвързаност и 
обоснованост на стратегията Приоритети 1 и 2 ще допринесат за постигането 
на Цел "Икономически растеж", а Приоритети 3, 4 и 5 ще бъдат насочени към 
реализацията на Цел "Повишаване на жизнения стандарт". 
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Инициативата „Споразумение на Кметовете“ 
 
Споразумението на Кметовете е основното европейско движение с 
участието на местните и регионални органи за управление, ангажирали се 
доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването 
на възобновяеми енергийни източници на техните територии.  
Поемайки тази отговорност, подписалите Споразумението целят да 
постигнат и дори да надминат целите на ЕС за намаляване на емисиите на 
CO2 с поне 20% до 2020 г. 
 
Споразумението накратко  

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

 Намаляване на емисиите на парниковите газове на ЕС най-малко с 
20% спрямо нивата от 1990 г.; 

 20 % от енергопотреблението на ЕС да е от възобновяеми енергийни 
източници; 

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

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

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

ефективност и оползотворяване на енергия от възобновяеми източници. 
 
Община Добрич притежава потенциал за използване на енергия от 
възобновяеми източници и възможност за насърчаване прилагането на мерките 
за енергийна ефективност. Делът на тази енергия може да осигури значителна 
част от общото крайно енергийно потребление в бизнеса и домакинствата.   
 
 
Нормативна База  
 
Настоящият План за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 
2010-2020г. „Енергийно устойчив Добрич 2020“ е основен инструмент в процеса 
на енергийно планиране на местно ниво. Планът е съобразен с утвърдените от 
ЕС времеви програмни цикли за планиране, а именно:  

- Краткосрочни – 2007-2013 година; 
- Средносрочни – 2014-2020 година; 
- Дългосрочни – до 2050 година. 

 
Разработването на плана е в съответствие със следните документи: 
 
Нормативни и програмни документи на ЕС: 

 Директива 2006/32/ЕС за енергийна ефективност при крайното енергийно 
потребление и енергийните услуги; 

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

 Стратегически пакет „Енергия за един променящ се свят” на ЕС; 
 План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала 

(SEC(2006)1173); 
 Финансов меморандум между Европейската комисия и Правителството 

на Република България; 
 
Нормативни и програмни документи на национално и регионално ниво: 

 Енергийна стратегия на България; 
 Първи национален план за действие по енергийна ефективност; 
 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; 
 Закон за енергията от възобновяеми източници; 
 Закон за опазване на околната среда;  
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 Закон за регионално развитие; 
 Закон за устройство на територията; 
 Национална стратегия за регионално развитие; 
 Програма на правителството за Европейското развитие на България 

2009-2013г.; 
 Национален план за развитие на България в периода 2007-2013г.; 
 Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-

2015г.; 
 Национална програма за обновяване на жилищните сгради с период на 

действие от 2006 до 2020 г.; 
 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници 2005-2015, изготвена в изпълнение 
на Заповед №РД 14/415 от 11.10.2004г. на Министъра на енергетиката и 
енергийните ресурси; 

 Наредба РД-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за 
извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране 
на сгради, издадена от Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството; 

 Наредба РД – 16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите  за разход 
на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, 
условия и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност 
на промишлени системи, издадена от Министерството на икономиката и 
енергетиката; 

 Наредба РД – 16-346 ат 14.04.2009 г. за условията и реда за определяне 
на размера и изплащане на планираните средства по договори с 
гарантиран резултат, водещи до енергийните спестявания в сгради – 
държавна и /или общинска собственост, Издадена от Министерството на 
икономиката и енергетиката и Министерството на финансите; 

 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от 
Киото; 

 Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. на България; 
 Стратегия и политика за развитие на ВЕИ в България; 
 Правилата, определени в Инициативата „Споразумение на Кметовете“; 
 Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране 2007 

-2013г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Добрич 2005 -2015г.; 
 Дългосрочен план за развитие „Добрич 2020“; 
 Общински план за развитие на Община град Добрич 2007-2013г.; 
 Общинска програма за енергийна ефективност 2001-2006г.; 
 Общинска енергийна програма 2008-2013 г.; 
 Общинска програма за опазване на околната среда 2009-2014г.; 
 Насоки за развитие на градския транспорт в град Добрич; 
 Предстоящо разработване на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Добрич; 
 Оперативни програми, и всички други национални нормативи и 

регламенти за регионалното развитие; 
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ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ 
 

 
Производство и доставка на енергия 
 
Основни производители и доставчици на енергия в Общината 
 
Електроенергия 

 
Основен доставчик на електроенергия за Община град Добрич е „Е.ОН 
България – Мрежи” АД.  
 
Електроснабдяване 
Община град Добрич се снабдява с електроенергия с напрежение 20 kV от три 
подстанции 110/20 kV: 

• ПС "Добрич" - 110/20 kV -  2 х 25 MW 
• ПС "Фаворит" - 110/20 kV -  2 х 40 MW 
• ПС "Нона" - 110/20 kV -  2 х 25 MW. 

Комунално-битовите потребители в града се осигуряват от 4 възлови станции 
20 kV - ВС "Добрич 1", ВС "Добрич 2", ВС "Балик" и ВС "Йовково". 
Промишлените потребители се осигуряват от 15 броя възлови подстанции 20 
kV. 
На територията на града функционират 347 трансформаторни поста 20/0,4 kV с 
обща инсталирана мощност 329,63 MW.  
За подобряване на преносните възможности на линиите и схемата на 
разпределителната мрежа 20 kV ще бъде въведена в експлоатация п/с 
"Център" 110/20 kV. Общата трансформаторна мощност в трафопостовете е 
достатъчна за съществуващите товари, но много неравномерно разпределена, 
което е причина за влошеното качество на електроснабдяването в определени 
райони и часове. Разпределителната мрежа 20 kV в зона Обитаване е кабелна, 
а в Централната градска част е изграден колектор за инженерната 
инфраструктура. През града преминава въздушният пръстен от ЕП 110 kV, 
свързващ п/с "Добрич", п/с "Фаворит" и п/с "Нона". 
 
Природен газ 

 
Дружеството, което има лицензия за осъществяване на дейността 

разпределение на природен газ на обособена територия „Добруджа“ и 
териториите на общините Добрич и Тервел, е „Черноморска технологична 
компания” АД град Варна (Лицензия № Л-132-08/26.02.2004 г. на ДКЕВР за 
срок от 35 години). 
 
 
Газификация 
 

„Черноморска технологична компания” АД стартира партньорството си с 
Община град Добрич още през 1995 година с получаване на концесия за 
изграждане на газоразпределителната мрежа на територията на Общината. В 
последствие дружеството е лицензиант за осъществяване на дейността 
разпределение на природен газ по силата на горецитирания документ.   
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Към настоящия момент дружеството е изградило газоразпределителна мрежа с 
дължина над 120 километра и са газоснабдени над 3000 битови абоната, в т.ч. 
всички обществено-административни (общински и държавни) и промишлени 
обекти. В резултат на развитието на газоразпределителната мрежа на 
територията на Общината, чувствително е подобрен екологичния фон, 
спестени са стотици тонове вредни емисии СО2. Повишена е  
привлекателността на Община град Добрич за нови инвестиции. След 
преминаването към горивна база природен газ в общинските обекти, са 
спестени и пренасочени към други социални дейности значителни бюджетни 
средства, в резултат от икономиите.  
 
Използване на енергия от възобновяеми източници 
 
В съответствие с Директива 2001/77 на ЕС в подкрепа на произведената 
електроенергия от ВЕИ, основавайки се на пазарните механизми, в Закона за 
енергетиката са предвидени мерки за поощряване и устойчиво използване на 
ВЕИ. Освен това в Закона за енергията от възобновяеми източници ясно са 
разписани отговорностите и задълженията на органите на държавната власт и 
органите на местното самоуправление. 
Използването на ВЕИ може да играе ключова роля за постигане на 
дългосрочните цели за икономическо и устойчиво развитие на местно ниво. 
Община град Добрич води целенасочена политика за устойчиво използване на 
енергията от възобновяеми източници. Тя е свързана с усилията в посока на 
надеждно и съобразено с изискванията на околната среда енергоснабдяване, 
към увеличаване дела на енергията, произведена от възобновяеми източници, 
което от своя страна ще доведе до: 

 увеличаване на енергийната независимост; 

 намаляване вноса на горива; 

 подобряване сигурността на енергоснабдяването; 

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

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

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

 разкриване на нови работни места и повишаване на трудовата заетост;  

 повишаване  конкурентоспособността  на българската икономика; 

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

 въвеждане на условия за пазарни отношения; 

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

 предотвратяване замърсяването на води, ангажирането на обработваеми 
земи и други негативни екологични ефекти; 
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Вятърна енергия 
 
Вятърната енергия може да бъде използвана за производство на 
електроенергия с вятърни генераторни системи в типични по разположение 
местности. Досегашните изследвания по въпроса за енергийния потенциал на 
вятъра показват, че в страната съществуват обективни възможности за 
развитието на ветроенергетиката. Малките вятърни генератори са най-добрата 
инвестиция за собствениците на къщи, ферми, оранжерии, както  и за малкия и 
среден бизнес в общините - малки предприятия и други.  
Предимствата на малките вятърни  генераторни системи са: 

- Спестяване на разходи за електрическа енергия, което е основната 
причина за покупка на подобна система.  

- Периода на изплащане е 5-10 години, а животът й е 30 години. 
- Разходите за поддръжка са минимални. 
- Технологията е екологично чиста.  
- За много от общините вятърните генериращи системи  са  символ 

на престиж. 
 

Ветрови процеси на територията на град Добрич 
 
Режимът на вятъра над територията се определя от редица фактори, основните 
от които са атмосферната циркулация, формите на релефа, характера на 
постилащата повърхност. Релефните дадености, отдалечеността от естествени 
планински възвишения са предпоставка за ветровите процеси. 
Районът се характеризира като ветровит. Основният въздушен пренос е от 
северозапад с честота на проявление на северозападните ветрове 18.7 %. 
Втори по значителност са северните ветрове-около 18%. Най-слабо проявление 
имат ветровете с южна компонента 8.1 %. 
За град Добрич променливостта на средната месечна скорост на вятъра има 
добре изразен годишен ход с максимум през зимните и минимум през летните 
месеци. 

 
Табл. 1. Средната месечна скорост на вятъра 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

4,8 5,0 5,1 4,3 3,5 2,9 2,7 2,8 2,7 3,2 4,2 4,0 3,8 

 

От анализа на многогодишните данни се установява, че честотата на 
проявление на тихо време (безветрие и вятър със скорост до 1 m/s.) е до 20% от 
всички случаи. 
Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 m/s до над 20 m/s). През 
зимния период се случва силните ветрове да продължават по няколко 
денонощия. 
Честотата на вятъра по посоки и тихото време по месеци е представено в 
таблица 2, а средната скорост на в (m/s) по месеци и посоки – в таблица 3. 
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Табл. 2. Честотата на вятъра по посоки и тихото време по месеци  
 

Посока І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

N 
23,6 22, 3 25,6 15,7 15,7 14,4 17,1 18,1 20,4 20,1 21,6 23,2 19,8 

NE 8,4 12,0 13,0 13,0 13,5 10,8 10,3 8,7 10,8 13,8 11,6 10,1 11,4 

E 6,4 4,9 8,3 11,1 8,7 6,5 7,9 6,3 8,3 6,3 7,2 6,2 7,3 

SE 8,9 6,1 9,6 14,2 15,8 11,6 9,0 14,3 13,5 12,5 12,8 9,3 11,5 

S 8,1 13,1 12,8 11,8 10,7 11,1 9,8 9,2 11,7 13,5 10,9 13,2 11,3 

SW 8,7 7,9 5,9 8,0 7,0 7,5 5,1 7,0 6,6 9,6 7,7 7,8 7,4 

W 19,3 15,5 14,0 15,0 17,1 20,5 20,8 19,2 13,6 11,9 14,2 15,8 16,4 

NW 16,6 18,1 10,9 11,2 11,5 17,5 19,9 17,1 15,0 12,2 14,0 14,3 14,9 

тихо 19,4 14,7 12,6 13,6 16,9 21,9 24,8 30,6 28,1 31,3 21,1 24,1 21,3 

 
Табл. 3 Средна скорост на вятъра /m/s/ по месеци и посоки  

 

Пос. І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

N 
4,4 5,1 5,3 4,1 4,0 4,1 3,2 3,0 3,1 3,7 3,9 4,1 

NE 5,2 4,1 5,4 4,8 4,2 4,0 3,5 3,4 4,4 4,0 4,3 4,3 

E 4,7 3,7 4,7 4,3 4,2 3,3 3,0 3,0 2,9 2,8 3,6 4,0 

SE 4,9 4,3 5,0 5,1 4,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 4,3 4,6 

S 4,0 4,4 4,4 4,7 4,2 3,7 3,8 3,7 3,2 3,8 4,6 4,8 

SW 4,0 4,9 4,9 5,0 5,0 3,7 3,7 3,8 3,2 4,7 4,8 4,3 

W 4,4 5,0 4,5 4,2 4,1 3,7 3,3 3,5 3,6 4,2 4,0 3,8 

NW 4,7 5,7 5,6 4,7 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6 3,8 3,8 4,2 

 
 
Средната скорост на вятъра, обаче, не е представителна величина за оценката 
на вятъра като източник на енергия. Затова се използва плътността на 
енергийния поток на вятъра, представен на Фигура 1. 
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Фиг.1.  Карта на теоретичния ветрови потенциал 

Източник: Министерство на енергетиката 

 

 
 
От картата става ясно, че Община град Добрич се намира в зона със 
сравнително благоприятни условия за оползотворяване потенциала на 
вятърната енергия. 
 
Слънчева енергия 
 
Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е 
значителен, но се наблюдават големи разлики в интензивността на слънчевото 
греене по региони. 
Териториално Република България се разделя на три слънчеви зони, като 
средната годишна продължителност на слънце греенето е около 2150 часа и 
представлява около 49% от максималното възможно слънце греене (Фигура 2). 
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Фиг.2. Състояние на слънцегреенето на територията на Р България 

 
 
Слънчеви термични и фотоволтаични инсталации  
 

Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия в 
общините не са за пренебрегване. Слънчевото отопление е конкурентно в 
сравнение с нагряването на вода чрез електричество. Енергийното 
потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено чрез 
разширено използване на възобновяеми източници, предимно слънчева 
енергия, както в енергийно обновени (ремонтирани), така и в новопостроени 
сгради. Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаични 
инсталации е една съвременна и свръхмодерна възобновяема енергийна 
технология.  
Голям интерес представлява децентрализираното електропроизводство, 
използващо фотоволтаични електрически системи. Условията в някои общини 
са  изключително благоприятни по отношение на слънчевата радиация и 
климат. 
През летния сезон, когато в тези общини производителността на слънчевите  
централи е най-голяма и електрическата консумация  нараства многократно. За 
съжаление слънчевите фотоволтаични инсталации, въпреки бързо падащите 
цени, остават много зависими от преференциалните условия. 
Всяка община преценява възможностите за енергийното оползотворяване на 
слънчевата енергия, съобразени със слънчевата радиация за нейната 
територия. Слънчеви термични системи за топла вода на общински обекти -
болници, детски градини, социални домове, както и стопански обекти - системи 
за сушене на дървен материал и селскостопански продукти могат да намерят 
голямо приложение в програмите, плановете и стратегиите за използването на 
енергия от възобновяеми източници. 
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Фигура 3 

 

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на 
слънчевите инсталации предизвиква периода късна пролет - лято - ранна есен, 
когато основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в 
България са най-благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева 
радиация е в часовете около пладне, като повече от 70% от притока на 
слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа, който се приема като най-
активен по отношение на слънчевото греене. За този период може да се 
приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 h, среден ресурс 
на слънчевата радиация – 1 230 kWh/m2 и КПД на не-селективни слънчеви 
панели около 66%. 
Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 
слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. 
Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното: 
произвежда се екологична топлинна енергия; икономисват конвенционални 
горива и енергии; могат да се използват в райони, в които доставките на 
енергии и горива са затруднени. 
По експертни оценки, една от перспективите в България (в т.ч. и в Община град 
Добрич) по отношение на енергийната ефективност е изграждането на малки 
фотоволтаични системи в близост до потребителите, например инсталирането 
на слънчеви колектори в общинските сгради и едно- и многофамилните 
жилища. 
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Възможности за използване на слънчевата енергия 
 
Към настоящият момент цената на енергията, произвеждана от слънцето е   
най-висока, но фотоволтаичните системи имат съществено предимство пред 
другите начини на енергопроизводство: 

- Възможност за изграждане на малки по мощност инсталации; 
- Гъвкавост и лесен монтаж; 
- Използват напълно безплатен и на практика неизчерпаем енергоизточник; 
- Абсолютно безшумни и безвредни за хора, околна среда и животни; 
- Минимални разходи за присъединяване, защото се използва 

съществуващата електроразпределителна мрежа; 
- Нулеви разходи за развитие на електропреносната мрежа, тъй като 

присъединяване на производители, директно до консуматорите на 
електрическа енергия, по същество разтоварва мрежата и минимизира 
риска от аварии, като по този начин се намаляват случаите на аварийно и 
планово прекъсване на електрозахранването за ремонт и профилактика, 
респективно на разходите за тези дейности, натоварващи крайния 
потребител; 

- Минимални загуби от пренос и преобразуване на електроенергията, 
защото тя се произвежда на мястото на потребление; 

- Подобряване на качеството на електроенергията поради инжектирането 
на електроенергия в мрежата с оптимален фактор на мощността; 

- Подобряване на надеждността на електроенергийната система като цяло, 
защото отпадането на произволен производител няма да повлияе по 
никакъв начин на системата; 

- Улесняване на планирането и прогнозирането на наличността на ВЕИ 
източника, тъй като метеорологичните прогнози за големи области са с 
висока степен на достоверност, докато микроклиматичните условия в 
района на конкретен обект, могат да се различават коренно от 
метеорологичната прогноза за дадения регион; 

- Стимулиране на домакинствата чрез осигуряване на допълнителен доход 
и повишаване жизненият им стандарт; 

- Създаване на многобройни работни места за инсталатори на малки ВЕИ 
централи; 

- Задържане на приходите от продажбата на електроенергията в България, 
като по този начин се акумулира косвен икономически ефект; 

- Използване на покривите и фасадите на съществуващи сгради, дворни 
места, промишлени зони и т.н. и не се заемат продуктивни обработваеми 
земи или пасища; 

- Цените на енергията, произведена от ВЕИ са единствените, които ще 
намаляват в по-дългосрочна перспектива, предвид прогреса на 
производствените технологии. 

Тенденциите на цените на традиционните енергийни ресурси в бъдеще  ще се 
повишават предвид изчерпването на изкопаемите ресурси и техните 
екологични характеристики. Тези две тенденции ще доведат до сближаване на 
съществуващите ценови различия.  
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Слънчева радиация и слънчево греене на територията на град Добрич 
 
Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник 
на топлинна енергия. 
Замърсяването на атмосферата в града се отразява върху загубите от 
биологично активната част на слънчевата радиация. Газовете от двигателите с 
вътрешно горене и от промишлените и битови обекти интензивно поглъщат 
ултравиолетовата радиация. От друга страна токсичността на тези газове под 
действието на същата радиация нараства десетки пъти.  
Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около 
обяд достига максималните си стойности. 
От значение за прихода и разхода на слънчевата радиация е и прозрачността на 
атмосферата, която в града понякога значително варира. 
Продължителността на слънчевото греене има сериозно отношение към 
компонентите на околната среда. Броят на часовете слънчево греене зависи от 
дължината на деня, респективно от географската ширина на мястото, 
облачността и закритостта на хоризонта. 

 
Табл. 4  Продължителност на слънчево греене (часове)* 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

78 89 126 182 241 283 324 308 231 177 92 68 2199 

*Данните са за многогодишен период на наблюдение и са измерени в станция 

“Добруджански институт” (220 м.Н). 

 

За сравнение – годишният максимум от 2506 часа е измерен в станция 
Сандански, а годишният минимум – 1848 часа е за станция на връх Ботев. Две 
трети от часовете слънчево греене са през топлото полугодие. Интересни са и 
данните за броя на дните без слънчево греене, представени в таблица 5. 
    

 Табл. 5  Брой на дните без слънчево греене 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

15 10 8 5 1 1 0 0 2 4 10 15 71 

 

За сравнение станция “Сандански” е с 46 дни годишно без слънчево греене, а 
станция “Лом” - 106 дни годишно. Конкретни данни за слънчевата радиация за 
станция Добрич липсват, поради което са използвани репрезентативни данни за 
други райони на страната. Сумарната радиация нараства с височината на 
слънцето и в часовете около обяд достига максималните си стойности. 
Познаването на светлинния режим в града е тясно свързано с хигиената на 
труда, експлоатацията на различни технически съоръжения и др. 
 
Инвестиционни намерения и ПЧП 
 
На територията на Общината предстои да бъде изградено съоръжение за 
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – 
фотоволтаична централа 16 МWр в Промишлена зона  „Запад“.  
Община град Добрич  е в процес на привличане на стратегически инвеститори 
за Бизнес-зона Добрич и Терен местност „Гърнета“ за реализиране на  проекти 
за изграждане на фотоелектрически централи. За терен местност „Гърнета“ 
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има разработен доклад за оценка на наличния и прогнозния потенциал на 
ресурса за производство на електроенергия от слънчевата светлина.  
Реализацията на такива проекти е дългосрочна цел. В краткосрочен аспект 
могат да се разглеждат поредица от мерки, приложими в градски условия: 

- поставяне на фотоелектрически панели на покривите и фасадите на 
обществени сгради; 

- поставяне на слънчеви колектори, с цел икономии на електрическа 
енергия, при това на цена по-ниска от фотоелектрическата. 

 

  

Геотермална енергия 
 

Използването на хидрогеотермалния потенциал трябва да се разглежда през 
призмата на технологичната проблематика на добиване на минералните води и 
използваните топлообменни системи за геотермална  топлинна енергия. 
Топлинната енергия на геотермалните извори може да се използва  и за 
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, могат да се 
изграждат топлофикационни системи при комбинирано захранване с 
геотермална енергия, биомаса или класически енергиен ресурс.  
България е богата на геотермални ресурси. Геотермалните енергийни ресурси 
в България са публична държавна или общинска собственост. 
Приблизителният теоретичен потенциал за системи за директно ползване на 
геотермална енергия за проучените източници е около 4 000 GWh/годишно, а 
техническият потенциал е не по-малко от 3 000 GWh/годишно. На Фигура 4 е 
изобразен теоретичния потенциал на геотермална енергия в България, а 
Таблица 6 илюстрира този потенциал по областни центрове.  
 

 
 

Фиг. 4. Потенциал на геотермалната енергия в България 
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Таблица 6. Потенциал на геотермалната енергия по областни центрове  
 

Областен център 
Геотермална енергия 

TJ/y MWh Toe/y 

Северозападен ВИДИН 260 8,30 6190 

Север централен РУСЕ 2213 70,2 52690 

Североизточен ВАРНА 3996 126,7 91142 

Югоизточен БУРГАС 453 14,40 10786 

Юг централен ПЛОВДИВ 3277 103,80 87119 

Югозападен СОФИЯ 3657 115,90 87072 

Общо: 13856 439,30 325903 

Източник: Проект по ФАР „Техническа и икономическа оценка на възобновяемите 

енергийни източници в България” 1997 г. 

 
Като цяло в района на Южна България са разкрити по-високо температурни 
находища и по-големи водни количества в сравнение със северната част 
(Фигура 4). По отношение на използвания дебит, обаче, показанията в Северна 
България са за 20,5 % от разкрития ресурс, докато в Южна България са по-
ниски - 14,5 % (Фигура 5). 
 
Фиг. № 5 Разположение на хидротермалните басейни на територията на 

България 
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За съжаление на територията на Община град Добрич няма налични  
геотермални басейни. Въпреки това, трябва да се има в предвид възможността 
да се използва топлината на земята (на дълбочина 10-15 метра, температурата 
на Земята е сравнително постоянна през годината и е в диапазона 10о-14о 
Целзий) чрез използване на термопомпени агрегати за пространствено 
отопление и охлаждане, както и за битово горещо водоснабдяване (БГВ) на 
общински обекти - болници, детски градини, училища, социални домове и 
други. 
  
 
Биомаса 
 
Енергията от биомаса е многостранна в смисъл, че от нея може да се 
произвежда топлина, електричество или подходящо транспортно гориво. 
Горското и селското стопанство са неизчерпаема база от суровинни източници 
за добиване на енергия. Енергийните култури, земеделските отпадъци, 
торовете, органичните фракции от общински твърди отпадъци, домакинските 
отпадъци и каналната тиня са също много перспективни за добив на енергия от 
биомаса. 
Общинските власти трябва да изследват възможностите за енергийното 
оползотворяване на биомасата, съобразени с намиращите се на техните 
територии ресурси. Проекти, които могат да се допринесат за устойчивото 
енергийно развитие на общината са:  

 Изграждане на нови  общински топлоцентрали за изгаряне  на биомаса 
(слама, надробени дървесни парчета, дървесни гранули, смлени на прах 
дървесни парчета, кори и отпадна дървесина от дърводобива от 
дървообработването, битови отпадъци); 

 Замяна на остарелите технологии с конвенционални горива със 
съвременна технология за изгаряне на биомаса; 

 По-широк достъп до обогатени биогорива (брикети, гранули, чипс, пелети) 
и по-интензивно използване на съответните остатъци от горската, 
дървопреработвателната и хартиена промишленост; 

 Изграждане  на хибридните системи, обединяващи газификация с 
комбинирано топло и електропроизводство с мощност от 25-50 MW, 
използващи смес от биомаса и горива извлечени от отпадъци; 

 Използване на биомаса, основано на нови технологии: производството на 
биогаз от растителни отпадъци,  от хранителната промишленост или от 
селското стопанство, както и  производство на течни биогорива. С 

нарастването на сметищните такси след години енергийното използване 
на битови отпадъци ще е по-евтино в сравнение с депонирането им в 
сметища. 

 
Битовите отпадъци и отпадъците, генерирани от стопанска и административна 
дейност съдържат значителен органичен материал, който представлява 
възобновяем енергиен ресурс. Отпадъчната хартия, картон, дървесина и 
градински отпадъци са примери за ресурси биомаса сред битовите отпадъци. 
Всяко обработване на биомаса дава вторични биопродукти и отпадъци, които 
се наричат с общото название остатъци, които имат значителен енергиен 
потенциал. Например, обработването на дървесина за различни продукти или 
пулпа (целулоза), произвежда дървени стърготини и събира кори, клони и 
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листа/иглички. Към 2010г. не са налични статистически данни за количеството 
на такива отпадъци. 
Операциите във фермите и местата за обработка на животни дават 
животински отпадъци, които представляват комплексен източник на органичен 
материал с последици за околната среда. Тези отпадъци може да се използват 
за производството на много продукти, включително и енергия. 
Към 2010г. не са налични статистически данни за количеството животински 
отпадъци на територията на град Добрич. 
 
 
Водна енергия 
 

Малък дял от икономическия потенциал на евтината и екологична  водна 
енергия е използван за производство на електрическа енергия чрез малки ВЕЦ. 
Ако се вземат предвид проекти за изграждане на МВЕЦ (на течащи води, на 
питейни водопроводи, под язовирните стени, както и на някои напоителни 
канали в хидромелиоративната система) допълнителната инсталирана 
мощност в общината / областта може да представлява реалистичен принос за 
използването на хидроенергийния потенциал.  Освен това много съществуващи 
МВЕЦ не се експлоатират, било поради неопределената до сега законова 
рамка, високи експлоатационни или други разходи, било поради 
неблагоприятни условия за включване в мрежата, но те могат да бъдат 
модернизирани с относително ниски разходи, особено в случаите на малки 
типично селски и относително отдалечени инсталации. 
Предвид ограниченият воден ресурс на територията на град Добрич, 
възможностите за енергийното оползотворяване на водната енергия са 
минимални.  

 

Възможности за използване на енергийния потенциал от утайките от 
Пречиствателни Станции за Отпадни Води (ПСОВ) 
  

Сериозен е проблемът с отпадъците – утайки на ГПСОВ Добрич при с. 
Врачанци. Пречиствателната станцията се обслужва от „ВиК” Добрич и 
генерира утайки средно от 1200 до 1500 тона/ годишно. 

Утайките се депонират на място. Основна причина за това е съдържанието на 
хром в старите утайки, поради което не се разрешава депонирането им на 
депото в Богдан. Не се използват и за торове в селското стопанство. Анализ се 
прави на всеки 6 месеца в София, а от една година и в лаборатория на ИАОС 
във Варна. 

Към настоящия момент утайките от ПСОВ – Добрич не се използват с 
енергийна цел, въпреки, че могат да служат за производство на газ метан и 
впоследствие на електроенергия.  

В „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 
1“ е разработена  Програма за управление на утайката от ПСОВ – Добрич. В 
Програмата е залегнала цялостна реконструкция и разширение на ПСОВ 
Добрич. След оптимизацията и преоборудването, концепцията за ПСОВ 
Добрич ще следва настоящата инфраструктура и технологиите за пречистване. 
От гледна точка на възможността за оползотворяване на биогаза от утайката 
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от ПСОВ за производство на енергия, същата ще бъде добивана и използвана 
за собствени нужди, съгласно разработения технологичен процес.  

В процеса на третиране на утайките по време на анаеробното изгниване ще се 
образува биогаз, който съдържа голямо количество метан. Газът ще се 
използва в когенератор за комбинирано производство на топлина  и 
електроенергия. Произведената топлина ще се използва за повишаване на 
температурата на утайката преди навлизането й в анаеробните изгниватели. 
Произведеното електричество ще се използва за процеса на третиране и води 
до намаляване на закупуваната електроенергия.  

 
Възможности за използване на енергийния потенциал от отпадъци 
 

Понастоящем има само едно сметище в района на Добрич, което отговаря на 
нормативните изисквания – сметището за общински твърди битови отпадъци 
на територията на село Богдан. Всички други сметища на територията на 
областта не отговарят на нормативните изисквания и са изведени от 
експлоатация със Заповед от 16.07.2009 г. на Управителя на РИОСВ, Варна. 

Сметището в село Богдан е с обща площ от 28000 кв.м. и се намира на около 7 
км. от град Добрич и около 18 км от ПСОВ Добрич. Капацитетът му според 
Комплексното разрешително (Международна конвенция за защита на 
растенията) е 60 т/д, а оставащият период на експлоатация е не повече от 4 
години – до откриване на новото регионално депо в село Стожер.  До пускане в 
експлоатация на новото депо в село Стожер, утайката от ПСОВ Добрич може 
да се транспортира до сметището в село Богдан, където ще се прилага за 
покриване на депонирате отпадъци.  

Разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Общината има сключен договор с „Екопак” АД от 2007г. и по този начин вече е 
включена в системите за разделно събиране на отпадъци, за които се прилага 
принципа “отговорност на производителя” чрез финансиране от 
производителите и вносителите на продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци и ще упражнява контрол над тези 
дейности. Общината е определила местата (150 точки, обхващащи територията 
на цялата община) за разполагане на необходимите елементи на системата за 
разделно събиране (жълт, зелен и син контейнер) и подпомага дейността 
според своите компетенции и възможности. 
 
Източници на вредни емисии на територията на Община град  Добрич 
 
Организирани източници на вредни емисии 
 
Точкови  
 
Всички източници на вредни емисии, които имат определени параметри (точни 
координати, височина, напречно сечение, скорост на газовия поток, дебит, 
температура на газа и масов поток на вредни вещества) се характеризират като 
стационарни точкови източници. Това са димоходите (комини) на горивни 
инсталации, изпускателните устройства на производствени вентилации и 
аспирации и др.     
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Площни 
 

В някои от разглежданите предприятия съществуват повече от един източника 
със сходни характеристики, които при моделирането на процесите на 
разсейване са обединени и обособени като площен източник (комбинация от 
няколко самостоятелни стационарни източника). Такива са “Старт”, “Сердика”. 

Също така поради определено ниското застрояване, характера на терена, вида 
на отоплителните уреди, като площни източници могат да се приемат комините 
на битовото отопление на населението. Върху територията на града жителите 
обитават около 32-34 хиляди домакинства, като малка част от тях се отопляват 
с електроенергия. През последните години изразходваните средно количества 
горива в административния, стопанския и битовия сектор, техните емисионни 
фактори и емитираните при изгарянето им в атмосферата вредни вещества, са 
показани в таблиците по-долу.  

 

ИЗРАЗХОДВАНИ  ГОРИВА  
 ЗА  БИТОВО  И  АДМИНИСТРАТИВНО ОТОПЛЕНИЕ 

  

 

ВИД ГОРИВО 

 

 

ОБЩО 

ДЪРВА ВЪГЛИЩ

А 

НАФТА ГАЗ 

t t t m
3
 

ГОДИШЕН 

РАЗХОД 

73824 68633 3460 10381  

ЕМИСИОНЕ

Н ФАКТОР 

g/GJ 

SO2 - 1260 235 - 

NOX 80 50 50 50 

CO 2000 1800 1600 1100 

ЛОС 1000 400 15 10 

ЕМИСИЯ 

(t/a) 

SO2 - 2200.08 35.81 - 2235.89 

NOX 70.87 87.31 7.57 0.017 165.77 

CO 1771.67 3143.01 243.94 0.39 5159.10 

ЛОС 888.61 698.42 2.24 0.0034 1589.27 

ЗА  ПРОМИШЛЕНОСТТА 

 

 

 

ВИД ГОРИВО ОБЩО 

МАЗУТ НАФТА ПРИРОДЕН 

ГАЗ 

t t m
3
 

ГОДИШЕН 

РАЗХОД 

6990 1035 9457.5  

ЕМИСИОНЕ

Н ФАКТОР 

g/GJ 

SO2 1470 1260 - 

NOX 260 260 170 

CO 1725 2677 1050 

ЛОС 6 3 5 

ЕМИСИЯ SO2 272.24 33.02 - 305.26 
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(t/a) NOX 72.22 6.82 0.052 79.09 

CO 474.64 70.18 0.315 545.13 

ЛОС 1.66 0.078 0.0015 1.74 

Таблица 7. Изразходвани горива за битово и административно отопление  

 

ГОДИШНО  КОЛИЧЕСТВО  ЕМИТИРАНИ  ВРЕДНИ  ВЕЩЕСТВА  ПРИ  

ПРОИЗВОДСТВОТО  НА ПАРО -  И  ТОПЛОЕНЕРГИЯ                                                                  

 

ВРЕДНО 

ВЕЩЕСТВО 

SO2 NOX CO ЛОС 

ЕМИСИЯ (t/a) 2541.15 244.86 5704.23 1591 

 

Линейни 
 
Транспортният поток от леки и товарни автомобили, автобуси и автотракторна 
техника, както и железопътният транспорт, допринасят в много голяма степен 
за влошаване на качеството на атмосферния въздух. Отделяните от 
двигателите вредни вещества в състава на изгорелите газове (азотни оксиди, 
въглероден оксид, серни оксиди, сажди и летливи органични съединения) както 
и прахът са в основата на замърсяването на приземния атмосферен слой в 
градската част на територията. В процеса на обследване е извършена 
инвентаризация на транспортните средства, преминаващи през града и е 
пресметнато емитираното количество вредни вещества както и 
разпространението им във въздуха. 

 

Неорганизирани източници 
 

На територията на общината съществуват редица неорганизирани източници 
на атмосферно замърсяване. Това са дихателите на горивни резервоари в 
предприятията и обектите за съхраняване и търговия с горива, леярни цехове, 
открити площи за насипни материали, депа за отпадъци, кариери за добив на 
инертни материали. Такива източници са бензиностанциите, депата за ТБО и 
строителни отпадъци, площадките на бетоновите възли и др. 
На територията на общината действат над петдесет обекта за съхраняване и 
търговия с течни горива бензиностанции, газостанции комбинирани обекти. 
Емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), отделяни от т.н. големи и 
малки дишания, както и при зареждане на автомобилите, са изчислени на 
основание вместимостта на обемите, броят на годишните зареждания, 
климатичните особености на района и др. Те възлизат средногодишно на 
следните количества: 

 

ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА 

ЛЕТЛИВИ   ОРГАНИЧНИ   СЪЕДИНЕНИЯ   

(ВЪГЛЕВОДОРОДИ) 

НЕНАСИТЕНИ НАСИТЕНИ ОБЩО 

ГОДИШНИ ЕМИСИИ ( t ) 23.849 67.877 91.726 
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Енергийна ефективност за устойчиво развитие 
 
Текущото състояние на ЕЕ в общината не се различава от това в страната като 
цяло. Основните причини за високата енергоемкост на нашата икономика са: 
наследена енергоинтензивна структура; морално остарели технологии; 
недостатъчно средства за въвеждане на енергоспестяващи средства и други. 
Съществени пречки при реализацията на целенасочени действия за ЕЕ са: 
липса на стимули за рационално енергопотребление; недостатъчна 
заинтересованост на потребителите за възможностите за намаляване на 
консумацията; недостатъчната институционална база  и други. 
Въпреки това, Община град Добрич е реализирала редица проекти, чрез които 
са подобрени енергийните характеристики на част от сградите, общинска 
собственост. Със средства от общинския бюджет поетапно са реализирани 
енергоефективни мерки в различни обекти, залегнали в Програмата за 
енергийна ефективност 2001-2006г., както и в Общинска енергийна програма 
2008-2013г. Изпълнените пакети от 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.  
Със собствени средства поетапно е реализиран проектът за енергийно 
ефективна реконструкция на мрежата за улично осветление на град Добрич.  
През 2001 година е сключен договор за доставка и подмяна на газови котли за 
общинските училища и детски градини, на разсрочено плащане. Част от 
вноската е покрита от спестените разходи за енергия.  
През 2006 година Община град Добрич беше избрана за пилотна община, в 
която се проведе информационна кампания за идентифициране на проектни 
участъци и потенциални крайни бенефициенти по Проект "Демонстрационно 
обновяване на многофамилни жилищни сгради", реализиран в периода 2007 – 
2009г. Изцяло обновена  е секция от  жилищен блок №32 в ж.к. "Балик", който 
след санирането е получил сертификат за енергиен клас А, валиден до 2015 г. 
Енергопотреблението е намалено с 45%.  
Редуцираните въглеродни емисии са 81 т/годишно. 

преди        след 

 
 

Община град Добрич стана гарант на общинското дружество "Жилфонд инвест" 
ЕООД, по проект за саниране на общинска жилищна сграда - бивше студентско 
общежитие. Обновяването на сградата се реализира с кредит от Фонд 
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"Енергийна ефективност". След това беше реновирано още едно общежитие на 
ЕСКО принцип.  
Само през 2010 година енергийно обновени бяха общо 11 общински сгради – 5 
училища и 2 детски градини чрез Проект „Към по качествено образование в 
ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура“, финансиран 
по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, 3 сгради – на 
принципа на ЕСКО услуга и 1 детско заведение, обновено чрез Българо-
Норвежката програма за сътрудничество.  
Община град Добрич участва като партньор или водеща организация в проекти, 
свързани с популяризиране на добри практики за енергийна ефективност, 
разработване на стратегии за енергийна ефективност, провеждането на 
информационни кампании, обмен на добри практики и реализиране на 
дейности, насърчаващи частния сектор за изпълнение на енергоефективни 
мерки.  
 
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 

Улично 
осветление 

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

Превантивна поддържа на системите и съоръженията за 
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улично осветление 

Реализиране на мерки да повишаване на енергийната 
ефективност 

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 
електрическа 

енергия и 
използване на 

ВЕИ 

Енергийни обследвания на системите 

Повишаване на ефективността и производството на 
топлинна енергия и електроенергия 

Въвеждане на комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия 

Определяне на потенциала за използване на ВЕИ 

Пренос и 
разпределение 
на енергията 

Оптимизация на системите за разпределение на енергията 

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

 
Изграждане на съоръжения за производство на енергия от 
възобновяеми източници 

Потребление на 
енергията 

Въвеждане на управление на енергията в сферата на 
потреблението 

Въвеждане на планиране с минимални разходи  

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

 
 
Основни дейности, свързани с изпълнението на функцията 
„регулатор“  
 

Сфери на 
въздействие 

Възможни действия 

Планиране на 
устойчивото 
развитие на 
общината 

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

Разработване на общински енергийни програми и планове 
за действие 

Устройствени 
планове 

Разработване на различни варианти за развитие на 
енергийните мрежи 

Оценка на въздействието и избор на оптимални варианти за 
енергоразпределение  

Оптимизация на функционалното зониране за намаляване 
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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 енергийноефективна техническа 
инфраструктура 

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

Сфери на 
въздействие 

Възможни действия 

Инвеститори и 
инвестиции 

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

Разпространение на информация за инвестиционната и 
данъчната политика на общината  

Крайни 
потребители на 

енергия 

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

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

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

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

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

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

Насърчаване на биоклиматичната (природосъобразна) 
архитектура 

Местни данъци 
и такси 

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

Прилагане на данъчна политика, насочена към насърчаване 
на инвестициите в мерки за повишаване на енергийната 
ефективност  
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Обобщена оценка на изходното състояние 
 
Консумация на енергия 
 
Както в Република България, така и в град Добрич, въпросите за замърсяването 
на околната среда в резултат на неефективното изразходване на енергията са 
особено актуални. Един от подходите за подобряване на екологичната 
обстановка е реализацията на проекти и програми за икономия на енергия за 
значими групи от консуматори. 
Обектите са с голямо разнообразие в структурите според годината на 
построяване и състоянието на сградите. Обща черта е нерационалното 
използване на енергията, която съществено надхвърля нивата за ефективна 
консумация, постигани в подобни сгради в развитите страни. 
 
На територията на Община град Добрич се използват следните източници на 
енергия: електричество; природна газ; дърва; въглища; петрол; дизел. 
Енергийната консумация, разделена по източници (в Тераджаули), е посочена 
на диаграмата във Фигура 6. Структурата на потребление на енергия обхваща 
енергопотреблението в секторите жилищен сектор, услуги, индустрия и 
транспорт Фигура 7. 

Фиг. 6 

Енергийна консумация по източници (в TJ)
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Фиг. 7 

Енергийна консумация по сектори (в TJ)
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Ключови резултати от инвентаризация на емисиите парникови газове за 
базовата 2000 година  
 
Инвентаризацията на емисиите на СО2 на територията на Община град Добрич 
е направена за енергийното потребление през 2000 година, която е избрана за 
базова година, предвид наличната информация в базата данни за 
енергопотреблението на общинските обекти от 2000г. към момента.  
 
Резултатите от крайно енергийно потребление и инвентаризация на емисиите 
СО2 през базовата 2000 година са изчислени за следните сектори: 

 Общински сгради и улично осветление; 

 Домакинства; 

 Промишлени обекти и съоръжения; 

 Транспорт. 
 
Изчислените стойности на енергопотреблението в секторите през базовата 2000 
година се основават предимно на информацията, въведена в базата данни за 
енергийното потребление на общински обекти, както и на данни, предоставени 
от Националния статистически институт. Данни за енергопотреблението в 
сектор „Жилищни сгради“ и „Транспорт“ са използвани от разработки по проект 
„MUSEC – Мултиплициране на устойчивите енергийни общности“, по който е 
направена оценка на енергийната ситуация на територията на общината.   

Населението през годината на инвентаризацията наброява 100 379 души (към 
01.03.2001 г.). Естественият и механичният прираст на населението оказват 
съществено влияние на формирането на възрастовата му структура. Според 
представените данни тя е следната: 

 население в под трудоспособна възраст – 23 % 

 население в трудоспособна възраст – 64,15 % 

 население в над трудоспособна възраст – 12,85 % 
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Крайна енергийна консумация през базовата 2000 година в 
сектори  „Сгради, съоръжения и промишлени обекти“ и „Транспорт“ 

Резултатите от инвентаризацията на крайната енергийна консумация в сектори 
„Сгради, съоръжения и промишлени обекти“ и „Транспорт“ в община град Добрич през 
базовата 2000 година са представени в Таблица 8: 

Таблица 8. Крайна енергийна консумация през базовата година  

Категория 

КРАЙНА ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ, МWh/год. 

Ел. 
енергия 

Изкопаеми горива ВЕИ Общо 

 
Природен 

газ 
Нафта и 

дизел 
Бензин Въглища Биомаса 

дърва 

 СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ: 

Общински сгради, 
оборудване/ 
съоръжения 

2634,227 0 6763,79  17,497 273,591 9689,105 

Жилищни сгради 51111,11 833,00   37500,00 4305,55 93749,66 

Общинско осветление 1209,354      1209,354 

Промишленост 28055,55 76670,00     104725,55 

Междинен сбор 
"Сгради, оборудване/ 
съоръжения и 
промишлени обекти 

83010,24 77503,00 6763,79  37517,497 4579,14 209373,669 

ТРАНСПОРТ 

Общински 
автомобилен парк 

  72,194 185,720   257,914 

Обществен 
транспорт 

833,33  26667,00 85833,00   113333,33 

Частен и комерчески 
транспорт 

       

Междинен сбор 
"Транспорт“ 

833,33  26739,19 86018,72   113591,244 

Общо 83843,571 77503,00 33502,98 86018,72 37517,497 4579,14 322964,911 

Крайната енергийна консумация в Община град Добрич през базовата 2000 година 
се разпределят по категории, както следва: 

 Общински сгради, съоръжения с общо енергийно потребление 10898,459 
МВтч/год; 

 Жилищни сгради с общо енергийно потребление 93 749,66 МВтч/год; 
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 Общинско улично осветление с консумация на електроенергия 216,840 
МВтч/год; 

 Промишлени обекти с общо енергийно потребление 104 725,55 МВтч/год; 

 Крайно енергийно потребление на транспорта в общината за базовата 
година 113 591,244 МВтч/год. 

 

Фиг. 8. Секторно разпределение на енергийното потребление  

3%

29%

33%

35%

Енергийно потребление в сектори "Сгради, съоръжения и 

промишлени обекти" и "Транспорт" -
322 964,911 МВтч/год., Община град Добрич - 2000 г. 

Общински сгради,  в 

т.ч.  улично 
осветление

Жилищни сгради

Промишленост

Транспорт

 

 

Крайното енергийно потребление по използвани видове енергоносители в 
Общината през базовата 2000 година, е както следва: 

 Електрическа енергия – 83 843, МВтч/год.; 

 Природен газ – 77 503 МВтч/год.; 

 Нафта и дизелово гориво  – 33 502,98 МВтч/год.; 

 Бензин – 86 018,72 МВтч/год.; 

 Въглища – 37 515,50 МВтч/год.; 

 Дърва – 4 579,14 МВтч/год.; 
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Фиг. 9. Процентно разпределение по използвани видове енергоносители 

 
 
 
Инвентаризация на емисиите СО2 през базовата 2000 година в Община 
град Добрич  
 
В Таблица 9 са представени резултатите от инвентаризацията на СО2 от 
крайната енергийна консумация в сектори „Сгради, оборудване/съоръжения и 
промишлени обекти“ и „Транспорт“ в Община град Добрич през базовата 2000 
година. 
 

Таблица №9 Инвентаризация на емисиите СО2 през базовата година 

Категория 

ЕМИСИИ СО2, т/год. 

Ел. 
енергия 

Изкопаеми горива ВЕИ Общо 

 
Природен 

газ 
Нафта и 

дизел 
Бензин Въглища Биомаса 

дърва 

 СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ: 

Общински сгради, 
оборудване/ 
съоръжения 

1799 0 2053,4 0 7,68 1,64 3861,72 

Жилищни сгради 34909 205,80 0 0 16462,50 25,84 51603,14 

Общинско осветление 826,00 0 0 0 0 0 826,00 

Промишленост 19162 18937,50 0 0 0 0 38099,50 

Междинен сбор 
"Сгради, оборудване/ 
съоръжения и 
промишлени обекти 

56696 19143,30 2053,40 0 16470,18 27,48 94390,36 
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ТРАНСПОРТ 

Общински 
автомобилен парк 

0 0 19,91 49,77 0 0 69,68 

Обществен 
транспорт 

569,16 0 7360,09 23003,2 0 0 30932,45 

Частен и комерчески 
транспорт 

0 0 0 0 0 0 0 

Междинен сбор 
"Транспорт“ 

569,16 0 7380,00 23052,97 0 0 31002,13 

Общо 57265,16 19143,30 9433,40 23052,97 16470,18 27,48 125392,49 

 

Резултатите от инвентаризацията на емисиите СО2 от потреблението на ел. енергия и 
други видове горива се разпределят по категории, както следва: 

 От потребление на ел.енергия – 57 265,16 т/год.; 

 От изгаряне на природен газ – 19 143,30 т/год.; 

 Нафта и дизел общо – 9 433,40 т/год.; 

 Бензин – 23 052,97 т/год.; 

 Въглища – 16 470,18 т/год. 

 Дърва – 27,48 т/год. 

Общо емисиите на СО2 в Община град Добрич през базовата 2000 година са 
125 392,49 и са структурирани както следва: 

Фиг.10. Процентно разпределение на емисии СО2 през 2000г. според енергоносителя 

 
 
 

Секторното разпределение на емисиите на СО2 през базовата 2000 година е 
показано на Фигура 11. 
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Фиг. 11. Секторно разпределение на емисиите СО2 

 
 

От Фигура 11 се вижда, че делът на емисиите на СО2 в домакинствата е най-
висок – 41%, следван от дела на емисиите на СО2 в промишления сектор – 30%, 
а делът на общинските сгради и уличното осветление съставляват едва 3% от 
общото количество отделяни емисии на СО2 през базовата 2000г.  
 
По отношение на енергийните разходи в община град Добрич през базовата 
година могат да се направят следните изводи: 

 
Общински сектор 
 
Общински сграден фонд 
 

 Общ брой на сградите - 109, като  66 % от тях са монолитни, 18 % - 
панелни и 16 % - други.  

 Сградният фонд на общината е сравнително остарял : 
- сгради, построени преди 1960 година – 26 %; 
- общински сгради, построени между 1960 - 1970 година – 22 %; 
- над 50 % от сградния фонд е  построен в периода 1970 – 1990 г.; 
- под 2 % са сградите, построени след 1990 г. 

 
Анализ на енергопотреблението за базовата 2000 година в сектор 
общински сгради, оборудване съоръжения: 
 
Събраната информация в базата данни на Община град Добрич за енергийното 
потребление на общинските обекти дава възможност да се извършва 
периодичен анализ и оценка на обектите по сектори, по целеви групи, като за 
всяка сграда се определят индексите на енергопотребление, характеризиращи 
разходите на енергия за единица площ.  
 

 СЕКТОР “ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ” - Общите енергийни разходи са 569,435 
МWh на стойност 56 201,73 лв., като най-голям е делът на електроенергията 
- 59 %; 
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 СЕКТОР “ОБРАЗОВАНИЕ”, ЦЕЛЕВА ГРУПА “УЧИЛИЩА” - Общите енергийни 
разходи за 2000 г. са 2 708,972 МWh на стойност 347 291,86 лв.,  като най-
голям е делът на потреблението на леко корабно гориво - 74 %. От общо 20 
училища в  Добрич 11 са панелни, което определя и големия специфичен 
енергиен разход  в целевата група. 

 
 СЕКТОР “ОБРАЗОВАНИЕ”, ЦЕЛЕВА ГРУПА “ДЕТСКИ ГРАДИНИ” - Общите 

енергийни разходи за 2000 г. са 1545,421 МWh на стойност 139 172,69 лв., 
като най-голям е делът на потреблението на леко корабно гориво – 60 %. От 
общо 19 детски градини в Добрич 12 са панелни, което е предпоставка за 
големия специфичен енергиен разход. 
 

 СЕКТОР “ОБРАЗОВАНИЕ”, ЦЕЛЕВА ГРУПА “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” - Общите 
енергийни разходи за 2000 г. са 48,942 МWh на стойност 4 000,00 лв., като 
най-голям е делът на потреблението на електроенергия – 98 %. 

 
 СЕКТОР “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ЦЕЛЕВА ГРУПА “ДЕТСКИ ЯСЛИ” - Общите 

енергийни разходи за 2000 г. са 661,196 МWh на стойност 68 000,00 лв., като 
най-голям е делът на потреблението на нафта за отопление – 48 % 

 

 СЕКТОР “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ” - Общите енергийни разходи за 
2000 г. са 192,673 МWh на стойност 27 780,00 лв., като най-голям е делът на 
потреблението на нафта за отопление – 52 %. 

 

 СЕКТОР “КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ, ПОЧИВНО ДЕЛО” - Общите енергийни разходи за 
2000 г. са 64,519 МWh на стойност 8 693,00 лв., като най-голям е делът на 
потреблението на електроенергия – 80 %. 

 
 СЕКТОР “ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС” – УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - Общите 

енергийни разходи за 2000 г. са 773,124 МWh на стойност 85 221,00 лв. 
 
Общинският сграден фонд на територията на Общината е изключително 

остарял, амортизиран и се нуждае от реновация. Голяма част от 
административните сгради на територията на Общината са газифицирани – 
поетапно е извършена смяна на горивната база от течно гориво на природен 
газ, поради това че е евтин, екологично чист, с висок коефициент на полезно 
действие и сравнително ниски загуби при пренос на енергия. В по-голяма част 
от обекти не са изпълнени комплексни енергоспестяващи мерки, с цел 
повишаване комфорта на обитаването им.  
Всички обекти с разгъната застроена площ над 1000 м2 подлежат на 
обследване за енергийна ефективност, съгласно ЗЕЕ. За да се подобрят 
техническите характеристики на общинските сгради, да се оптимизира 
консумацията на енергия и да се постигне комфорт на обитаване, следва да се 
приложат пакети от мерки за подобряване на енергийната ефективност, 
свързани с подмяна на съществуващите дограми, топлоизолация, хидро- и 
топлоизолация на покриви, подмяна на инсталации и др., предписани в доклада 
от обследването за енергийна ефективност.  
Чрез различни финансови инструменти в част от общинските сгради са 
изпълнени пакети от енергоспестяващи мерки.  
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Улично осветление  
 
Поемането от общините на собствеността върху уличните осветителни уредби 
налага усилено акцентиране от страна на местните власти в следните две основни 
направления: 

 по-икономично стопанисване на мрежите за улично осветление, при 
запазване на качеството на услугата, което би намалило бюджетните 
разходи на общината; 

 осъществяване на мерки за икономия на енергия с благоприятно отражение 
върху общинските бюджети, върху околната среда и върху социалния климат 
(чрез подобряване качеството на услугата, повишаване на безопасността на 
движението по улиците и т.н.). 

Повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление чрез 
реализиране на целенасочени мерки за икономия на енергия трябва да се вписва в 
цялостната общинска политика, както и в настоящият План за действие за  
устойчиво енергийно развитие на Община Добрич. 
През базовата 2000 година е направено подробно обследване на съществуващото 
състояние на цялата система за улично осветление на града.  
Уличното осветление на територията на град Добрич се захранва от 170 касети с 
отворена магистрална схема, като мрежата е смесена - кабелно и въздушно 
захранване.  
В Таблица 10 е представена консумирана електрическа енергия за улично 
осветление по месеци за периода 01.01.1999г. до 31.12.2001г. На Фигура 12 са 
показани годишните товарови графици за същия период. 
 

Таблица 10 Консумация на електрическа енергия за уличното осветление на Община 

град Добрич, kWh 

МЕСЕЦ 1999г. 2000 г. 2001 г. 

Януари 132 335 108 767 93 574 

Февруари 110 946 99 896 73 181 

Март 115 289 54 983 70 279 

Април 85 609 48 710 61 242 

Май 100 082 47 599 57 618 

Юни 110 441 47989 50 934 

Юли 77 936 40 989 49 427 

Август 84 694 48 837 71 259 

Септември 116 102 57 685 65 895 

Октомври 114 734 62 691 84 362 

Ноември 114 027 80 200 98 500 

Декември 127 895 75 278 86 654 

ОБЩО: 1 290 090 773 624 862 925 
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Фиг.12.  

 
 
На Фигура 13 е представено разпределение на видовете лампи според 
инсталирана мощност през базовата 2000 година 
 

Фиг.13.  

Инсталирана мощност на живачните (ЖЛ) и натриевите лампи 

с вградено запално устройство (НЛ) в съществуващото улично 

осветление на град Добрич

ЖЛ -250 W       

P = 226 767W

19%

НЛ - 50 W        

P = 21 182W

2%

НЛ - 210 W       

P = 439 530W

36%

НЛ - 110 W       

P = 521 875W

43%

 
Към момента на обследването осветеността на съществуващата мрежа е 

едва 27 %. 
През 2001 г. е разработен проект „Енергоефективна реконструкция на 

системата за улично осветление” . Главните цели и задачи на проекта са: 
o Подобряване на качеството на уличното осветление в съответствие с: 

- Българския стандарт за улично осветление БДС 5504-82; 
- Европейски норми за улично осветление FNL11/FGSV 3.9;   

o Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и 
намаляване консумацията на електрическа енергия; 

o Намаляване преките разходи на Общината за улично осветление, при 
осигурено високо качество на осветлението, чрез повишаване на неговата 
енергийна ефективност; 
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o Намаляване емисиите на парниковите газове, в резултат на намалената 
консумация на електроенергия; 

o Осигуряване възвращаемостта на заангажираните капиталовложения за 
реализация на намалението на консумацията електроенергия за улично 
осветление; 

o Обезпечаване на безопасно движение на моторните превозни средства, 
повишаване на сигурността на движение на пешеходците нощно време и 
създаване на комфортна естетична нощна атмосфера в града. 

 
Новото модернизирано осветление се реализира с 5 310 осветителя. Новата 
инсталирана мощност на уличното осветление в резултат на разработения проект 
за енергийно ефективна реконструкция е 437 384 W, т.е. с 771 970 W по-малко от 
съществуващата 1 209 354 W. Това е намаление на инсталираната мощност със 64 
%, или 2.8 пъти. Поетапната реализация на енергийно ефективната реконструкция 
и модернизация на уличното осветление на град Добрич цели намаляване на 
общата инсталирана мощност с почти 50% и повишаване на осветеността до 95%.  

 
На Фигура 14 са представени обобщените енергийни и технически показатели, 
доказващи целесъобразността на разработения проект за енергоефективна 
реконструкция. 

 

Фиг.14 

349 510

111 054 105 659

56 554

269 064

95 416

412 814

132 804

72 307

41 556

1 209 354

437 384
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Фигура 11

Инсталирана мощност на уличното осветление на град Добрич

Съществуващо осветление с живачни и

хибридни натриеви лампи

Ново модернизирано осветлeние с натриеви

лампи с високо налягане 

 
Вследствие реализацията на проекта за енергийно ефективна реконструкция на 
мрежата за улично осветление на град Добрич, редукцията на емисията на 
парникови газове е 1 072 тона/годишно. 
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Жилищен сектор 

Сграден фонд  

Общият брой на жилищата в Община град Добрич през базовата 2000 
година е 39 148 /към 01.03.2001 г./, в т.ч.  

 частни 90,57%; 

 държавни 6,31%; 

 ведомствени 2,79%; 

 обществени 0,33%. 
От общия брой на жилищата, едностайните представляват 19,39 %, двустайните 
– 42,81%, тристайните – 27,66%, четиристайните – 10,14%. 
Жилищната площ е 1 486 523 кв.м, като на 1 000 обитатели се падат 375 
жилища и отношението жилищна площ/обитател е 14,85 кв.м. 
Според типа на конструкцията жилищата в град Добрич са стоманобетонни – 
4,30%, масивни – 76,81%, полумасивни - 6,37%, паянтови - 12,52%. 
Жилищните сгради, които са построени преди повече от 20 години, съставляват 
около 86 на сто от общия жилищен сграден фонд на територията на Общината. 
Те са с ниска енергийна ефективност – значително енергоемки, с големи загуби 
на енергия, остарели инсталации и др. 

Стратегията за финансиране на сгради за постигане на енергийна 
ефективност, разработена от АЕЕ през 2005 г., показва, че средната икономия 
на енергия ще бъде около 13.5 kWh/m2 РЗП, което представлява около 35.5% 
икономия към реализираните разходи спрямо топлотехническите норми от 1987 
г. Отчитайки и предвидената допълнителна топлоизолация при някои сгради, 
както и ефекта от подменената дограма, очакваната икономия ще надхвърли 
средно с 40% сега консумираната енергия.  
 
Промишленост 

Голяма част от промишлените предприятия, позиционирани в двете 
масирани производствени зони: ПЗ "Север" и ПЗ "Запад", са газифицирани.  
Продължават процесите на преструктуриране на производствения сектор, което 
предполага и изграждане на нови комуникации. Съществуващата 
газоразпределителна мрежа предоставя възможност за газификация на 
преструктурираните и новоизградени производствени мощности.  
Възможните действия от страна на Общината се изразяват в реализирането на 
"меки мерки", свързани с популяризирането на алтернативните източници на 
енергия, енергоспестяващите технологии и др. 
 
Транспорт 

Транспортната мрежа в Общината и региона е изградена и гарантира 
достъп до морски и речни пристанища, терминали и гражданско летище в гр. 
Варна. Железопътен възел свързва Общината със столицата, крайбрежието и 
европейски държави. 
Около града има изграден цялостен околовръстен пръстен, който поема 
непрекъснатия товарен транзит с направление Варна, Албена, Балчик, Генерал 
Тошево, Силистра, Шумен, Русе. Главната улична мрежа в Добрич поема 
непрекъснатия транзитен поток. Общата дължина на уличната мрежа е 165 км, 
от които главна улична мрежа - 60 км. 
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Водещ дял в транспортното обслужване на града има тролейбусният 
транспорт, които по изградената 47 км мрежа поддържа 13 линии с 34 превозни 
средства и извършва около 80 хил. км. пробег. 

Автомобилите на масовия градски транспорт ползват предимно течни 
горива (бензин и дизелови горива). Горивната база не е пригодена за 
биогорива. 

 
Обобщена оценка на потенциала за енергийна ефективност през базовата 
2000 година 
 

Анализът на ситуацията през базовата 2000 година, в различните 
сектори показва, че текущото състояние на енергийната ефективност в Община 
град  Добрич не се различава от това в страната като цяло. Основните причини 
за това са високата енергоемкост на  сградния фонд, енергоинтензивната 
структура на икономиката, морално остарели технологии, липса на ресурси за 
прилагане на енергоспестяващи мерки и др. 

Сериозна пречка за реализирането на целенасочени действия са липсата 
на стимули за рационално енергопотребление, недостатъчната осведоменост 
на потребителите за възможностите за намаляване на консумацията, липсата 
на надеждна институционална база и др. 

Политиките на Общината в областта на повишаване на енергийната 
ефективност и разумното използване на енергия корелират с възможните 
мерки, които биха довели до подобряване на енергийните характеристики на 
сградния фонд, подобряване параметрите на околната среда и оптимизиране 
на потреблението на енергия. Ето защо, възможните действия са свързани от 
една страна с прилагането на мерки, целящи намаляване на консумацията на 
енергия (енергоспестяващи мерки), както и с такива, целящи подобряване на 
информираността на потребителите за енергийната ефективност, разумното 
използване на енергията и възможностите за оползотворяване на енергията от 
възобновяеми източници. 
 
Дългосрочна визия  
 
Община град Добрич последователно провежда политика на енергиен 
мениджмънт на местно ниво, която обхваща потреблението на енергия в 
общински и жилищни сгради, уличното осветление, промишлеността  и 
транспорта. Създаденото звено за управление на енергията съдейства за  
изпълнението на общинската енергийна политика като подпомага гражданите и 
фирмите в техните усилия за намаляване на енергийните им разходи. 
 
Енергийното планиране се състои в това да се установят енергийните разходи 
на общината, да се направи анализ на състоянието и на тази основа да се 
състави план за оптимално използване на енергийните източници, с което да се 
намалят вредните емисии и да се постигне устойчиво, балансирано развитие, 
осигуряващо най-добри условия на живот за гражданите на Община град 
Добрич.  
Постигането на поставената цел ще се реализира главно чрез намаляване на 
разходите на енергия и респективно въглеродните емисии чрез: 

 прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната 
ефективност на общинския сграден фонд;  
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 повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на 
територията на общината; 

 повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост; 

 въвеждане на управление на енергията на територията на общината; 

 подобряване на топлотехническите параметри на сградите; 

 предвижда смяната на горивната база за локалните отоплителни 
системи, 

 разширяване и оптимизиране на газоразпределителната мрежа; 

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

Възможните препятствия при реализацията на Плана са свързани с 
привличането на собствениците на жилища за прилагане на мерките за 
енергийна ефективност, където е и основният резерв за икономия на енергия, 
както и високата цена на новите технологии, поради което тяхното приложение 
ще се окаже ограничено. 
Една значителна мярка, макар да изглежда косвена, това е благоустройството 
на градските райони, създаване на пешеходни зони и велоалеи, което ще 
намали използването на моторни превозни средства. Последното, в съчетание 
с подобряването на градския транспорт, ще доведе до допълнително 
ограничаване на въглеродните емисии. 
  
Отговорни административни структури. Планирани мерки за мониторинг и 
последващ контрол.  Анализ на заинтересованите страни 
 
Отговорни структури и персонал 
 
Отговорността за изпълнение на поетите задължения по Инициативата 
„Споразумението на Кметовете“ е на Кмета на Общината, респективно 
ресорния Зам.-Кмет, подпомагани изцяло от Звеното за управление на енергия 
(Общинското бюро за енергийна ефективност), както и от експертите от 
Поддържащите структури към Споразумението на Кметовете (Общинската 
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 
специалисти участваха в обучителен курс по Общинско енергийно планиране и 
управление. Общината разработи и редовно 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 
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строително-конструктивни характеристики и видовете инсталации в сградата. 
Втората група данни, променящи се всяко тримесечие, е свързана с 
натуралното и финансово изражение на енергопотреблението по видове горива 
и по периоди. 

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

През 2008 г. 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 специалисти е ясно с дефинирани задачи 
по отношение на генерирането и анализа на информация, планиране, 
реализация и контрол на мерките за енергийна ефективност, изпълнението на 
местните планове и проекти за енергийна ефективност и мониторинг на 
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изпълнението, съобразно заложените цели. Предвид различните като мащаб и 
сектори дейности, които извършва общинската администрация, изключителното 
разнообразие от целеви групи, към които са насочени капиталовите инвестиции 
и предоставяни услуги, обособеното Звено за управление на енергията играе 
значителна роля за осигуряване на интегрираност и последователност на 
местните планове и действия в областта на енергийната ефективност.  
2. Необходимост от обучение на различните ресорни дирекции и отдели, 
имащи отношение към капиталовите инвестиции, подготовката и изпълнението 
на проекти и опазването на околната среда, с оглед въвеждането на 
стратегически и интегриран подход при реализацията на местните политики в 
областта на устойчивата енергия. 
Постигането на максимална ефективност на устойчиво енергийно планиране 
налага интегрирането на усилията и капацитета на служителите от всички 
общински отдели и дирекции, имащи отношение към този процес, чрез 
провеждане на обучения по енергийно планиране. 
3. Въвеждане и утвърждаване на система за начина на работа и разпределяне 
на задълженията и отговорностите на ключовите фигури и структурни звена в 
общинската администрация за планиране, реализация и мониторинг на 
местните политики по енергийна ефективност. Възможното позициониране на 
отделните ключови фигури и структурни звена при изпълнение на Плана 
„Енергийно устойчив Добрич 2020“ е свързано с ясно разпределяне на 
отговорностите и задълженията в общинска администрация, по отношение на: 

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

 
Анализ на заинтересованите страни 
Анализът на заинтересованите страни e извършен на етап формулиране на 
приоритети и предварителна оценка на Плана за устойчиво енергийно развитие 
на Община град Добрич. В тази връзка под заинтересовани страни се разбират 
всички лица, групи хора, институции или фирми, които имат отношение към 
неговото разработване и реализиране.  
 
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; 
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 взаимодействието между различните заинтересовани страни предполага 
специфични действия и форми, които да гарантират индивидуализацията 
на подхода и в същото време, координираност на усилията за постигане 
на крайните цели; 

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

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

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

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

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

В този смисъл Планът „Енергийно устойчив Добрич 2020“ се азглежда 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 
 
2. Основни заинтересовани страни в процеса на планиране, реализация и 
мониторинг на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община град 
Добрич 2010-2020 г. „Енергийно устойчив Добрич 2020“ 
 
В контекста на План „Енергийно устойчив Добрич 2020“ могат да бъдат 
идентифицирани следните основни групи заинтересовани страни: 

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

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

специализираните медии; 
 Широката общественост; 
 Община град Добрич; 
 „Е.ОН България Мрежи“ АД, гр. Варна; 
 „Черноморска технологична компания“ АД, гр. Варна; 
  Агенция по енергийна ефективност, София; 
 Местни фирми, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ; 
 Научни и изследователски центрове и институти; 
 Други общини; 
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 Представители на държавната власт на регионално и национално 
ниво; 

 Международни партньори; 
 

Важно е да се отбележи, че целевите публики и заинтересованите страни в 
различните етапи на изпълнение на Плана за действие може да съвпадат, но 
може и да варират, или да се допълват/ различават. 
 
3. Подходи и форми за въвличане на заинтересованите страни в процеса 
на планиране, изпълнение и мониторинг на Плана за устойчиво енергийно 
развитие на Община град Добрич 2010-2020 г. „Енергийно устойчив 
Добрич 2020“ 
 
Основна пречка за ефикасното провеждане на политиката по ЕЕ и ВЕИ, като 
цяло е ниската степен на информираност. Конкретните мерките и действията, 
които Община град Добрич предприема в областта на обучението и 
информирането на населението по въпросите на устойчивата енергия са:  

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

относно възможностите за намаляване енергопотреблението, 
разпространение на информационни материали; 

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

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

гражданите по въпроси за устойчивата енергия и рационалното и 
използване; 

- изграждане на постоянни и функционални консултативни механизми – 
работни групи, консултативни и обществени съвети. 

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

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

структури и организации. 
 

Участие на местната общност в Инициативата „Споразумение на 
Кметовете“  
 
Община град Добрич включва гражданите, техните домакинства  и различните 
заинтересовани страни в инициативи за популяризиране устойчиво енергийно 
развитие чрез провеждане на различни информационни кампании и 
инициативи.  Ежегодно Община град Добрич организира обществени кампании, 
свързани с популяризиране на енергийната ефективност, пестенето на енергия 
и опазване на околната среда, като Седмица на екологията по повод 
Международния Ден на Земята и Кампанията за пролетното почистване на 
града, Часът на Земята, Европейска седмица на устойчивата енергия,  
Общински дни на интелигентна енергия, Европейската Седмица на 
мобилността, кампании за насърчаване използването на алтернативни форми 
на транспорт: велошествия, състезания по приложно колоездене по повод Деня 
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без автомобили и други екологични инициативи. При реализацията на тези 
обществени кампании и инициативи Общината успешно партнира с 
организации и представители на гражданския сектор, учебни заведение, бизнес 
и медии. 
Организирани и проведени са редица събития (изложби, велошествия, открити 
уроци) с участието на учебни заведения, неправителствени организации, 
обществени институции за популяризиране на възможностите за използване на 
енергията от възобновяеми източници и алтернативните форми на транспорт, 
допринасящи за пестене на енергия и намаляване на вредните емисии в 
атмосферата. 
Участието на местната общност и нейната значимост са подробно описани в 
Комуникационната стратегия към Плана за устойчиво енергийно развитие на 
Община град Добрич 2010 - 2020 г. 
 
Усилията на общината в ролята й на модел на енергийно ефективно поведение 
трябва да бъдат насочени и към осигуряване на максимална ангажираност на 
потребителите, МСП и обществеността. Интелигентното енергийно поведение е 
свързано с повишаване информираността и промяна на ежедневното 
поведение и култура на всички потребители (домакинства, предприятия, 
организация и др.), което е свързано с планирането и осъществяването на 
дългосрочна и целенасочена комуникационна стратегия от страна на Община 
град Добрич, с въвеждане на система от местни законодателни мерки и 
насърчителни инициативи, стимулиращи ефективното използване на енергия и 
преминаването към възобновяеми енергийни източници. 
 
Общ прогнозен бюджет и източници за финансиране на План „Енергийно 

устойчив Добрич 2020“ 
 
В съответствие с анализа за развитие на Община град Добрич, възможностите 
и перспективите за внедряване на Плана за устойчиво енергийно развитие на 
Община  град Добрич 2010 - 2020 г. в рамките на Инициативата „Споразумение 
на Кметовете“, както и структурните проблеми, които трябва да бъдат решени 
през периода 2010 - 2020 година,  общият прогнозен бюджет заложен в Плана е 
на стойност не по-малко от 400 000 лева/годишно (за изпълнение на ЕЕ и ВЕИ 
мерки в общински обекти). 
При определяне на финансовата рамка на Плана за устойчиво енергийно 
развитие на Община град Добрич са взети предвид възможностите за 
осигуряване на собствени финансови средства от общинския бюджет, 
привличане на външни ресурси съобразно наличните към момента на 
планиране финансови инструменти, разработването на нови форми на 
инвестиционни партньорства, както и предимствата на успешни комбинации от 
два или повече източника на финансиране за осигуряване на устойчивост на 
постиганите резултати. 
В рамките на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 
са предвидени възможностите за използване на финансиране от следните 
финансови източници:  
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СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ: 
 
Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в 
рамките на общинския бюджет се ограничават до алокиране на средства за 
подобряване на енергийните характеристики на образователната и социалната 
инфраструктура и уличното осветление. При реализирането на мащабни 
инвестиции и финансирането на цялостни решения ролята на общинския 
бюджет е само допълваща спрямо общия размер на необходимия финансов 
ресурс. Планирането и прилагането на енергоефективни мерки е в пряка 
зависимост от повишаването на капацитета на общината за идентифициране и 
интегрирано прилагане на различни механизми и източници на финансиране. 
Необходимо е да се разгледат и използват в максимална степен 
възможностите на: 

- републиканския бюджет - средствата за изпълнение на целевите 
годишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ, се предвиждат 
ежегодно в републиканския бюджет, в съответствие с възможностите му 
(чл. 11, ал.1 и ал.2 от ЗЕЕ); 

- общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви 
програми за осъществяване на проекти за ЕЕ и ВЕИ; 

 
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: 
 
1. Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 – 2013г. 
 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” е насочена към 
широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на 
градовете и градските територии и по-специално - осигуряване на условия за 
развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, 
които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски 
територии. По този приоритет от особена важност е да се повиши 
привлекателността и конкурентоспособността на градовете, да се осигури 
добро качество на живот и достъп до основни услуги в тях, като се има предвид 
опазването на екологичния им потенциал. 
По Приоритетна ос 1 (и по-конкретно операции 1.1 и 1.2) всички обновявания и 
реконструкции на сградите ще имат за цел подобряване на енергийната 
ефективност, в съответствие с Директива 2002/91/ЕС. Ще се взема предвид 
използването на възобновяеми енергийни източници, а в случаите когато се 
използва централно отопление – енергийната ефективност ще се разглежда и 
във връзка с топлоподаването. В обсега на предвидените дейности по-голямо 
внимание ще се обръща на икономията на енергия, енергийната ефективност и 
използването на възобновяеми енергийни източници. Нещо повече, степента 
на икономия на енергия, енергийна ефикасност и използването на 
възобновяеми енергийни източници ще бъде важен критерий при избора на 
проекти. Следователно интервенциите по тази приоритетна ос, свързани с 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност и с действия за 
предотвратяване на наводнения, за борба с пожарите и подобряване на 
екологичното състояние на системата за обществен транспорт, ще съдействат 
за намаляване на емисиите на парникови газове и за постигане на целта на 
енергийната политика на Европа „Насърчаване на екологичната устойчивост и 
борба с промяната на климата”. 
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Допустими дейности по Операция 1.1. Социална инфраструктура: 
 

- Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции; 
лечебни и здравни заведения за спешна помощ; институции, 
предоставящи социални услуги и на бюра по труда; културни центрове, 
театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния 
живот. 

- Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за 
всички проекти, свързани с публичните институции (например 
топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към 
системите за топлоснабдяване, газоснабдяване или използване на 
алтернативни възобновяеми енергийни източници). 

 
Допустими дейности по Операция 1.2. Жилищна политика: 
 

- Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради; 
- Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на 

уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други 
групи в неравностойно положение, чрез обновяване и промяна на 
предназначението на съществуващи сгради, собственост на публични 
власти или на сдружения с нестопанска цел; 

- Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност в 
жилищни сгради (например топлоизолация, смяна на дограма, локални 
инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване 
или използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници). 

 
Допустими дейности по Операция 1.4. Подобряване на физическата среда 
и превенция на риска: 
 

- Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи; 
- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; 
- Други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на 

престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, 
охранителни системи за наблюдение на обществени места и др. 

 
Допустими дейности по Операция 1.5. Системи за устойчив градски 
транспорт: 

- Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на 
автоматизирани системи за управление и контрол чрез въвеждане и 
подобряване на системите за управление и информационно обслужване 
(например центрове за управление на трафика, централизирана 
компютърна система, детекторни станции за превозни средства, 
дистанционно сменяеми информационни табла, кантари, 
комуникационни подсистеми); 

- Разработване и подобряване на системи за обществен градски 
транспорт, използващи автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на 
европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и 
използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в 
градския транспорт. 
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Допустими дейности по Операция 2.3 „Достъп до устойчиви енергийни 
ресурси": 
 

- Изграждане на участъци от газоразпределителни тръбопроводи в 
допустимите райони като част от националната газопреносна мрежа към 
съответните области; 

- Изграждане на инсталации, използващи ВЕИ, и връзки към системите за 
доставка на ВЕИ; 

- Технически проучвания и проучвания за осъществимост, изготвяне на 
проекти, техническа помощ. 

Операцията подпомага единствено инвестиции в енергоразпространението 
и няма да подкрепя дейности, свързани с производството на енергия. Тя ще 
се съсредоточи върху изграждането на участъци от газоразпределителни 
тръбопроводи в избираемите области и общини като част от националната 
газопреносна мрежа. 

 
2. Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013г. 
Допустими дейности по Приоритетна ос 2 Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране на отпадъци: 

- изграждане на инсталации за оползотворяване на отделените газови 
емисии (метан) от депата за битови отпадъци чрез производство на 
електрическа енергия. 

 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ 
 
1. Инициатива „ЕКО-иновации” 
Инициативата подкрепя еко-иновативни проекти в различни сектори, които 
целят да предотвратят или намалят (негативното) влияние върху природата и 
които допринасят за оптималната употреба на ресурсите: разработване на 
продукти, техники, услуги и процеси, които намаляват емисиите на CO2, 
ефективно използване на ресурсите, насърчаване на рециклирането и др. 
Приоритетните области на програмата включват: рециклиране на материалите, 
сгради, производството на храни и напитки сектор, както и екологични бизнес. 
Въпреки, че ще се дава приоритет на МСП и частни фирми като бенефициенти, 
поканата за набиране на предложения по програмата е отворена за всяко 
юридическо лице от една от следните страни: 27 страни членове на ЕС, 
Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, Албания, Хърватска, Бившата Югославска 
Република Македония, Израел, Черна гора, Сърбия и Турция, други страни – не 
членки на ЕС при условия, че има влязло в сила споразумение. 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/what_en.htm 
 
2. Програма „Интелигентна Енергия – Европа" 
Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на 
нетехнологични бариери и за принос към сигурността, устойчивостта и 
конкурентоспособността на европейската енергийна система. Подкрепят се 
проекти, които популяризират и разпространяват знания, практики и 
информация относно спестяването на енергия, променят политиките и 
нагласите на хората, както и такива, които подпомагат пазара на 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/what_en.htm
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енергоспестяващи продукти в различни области - транспорт, строителство, 
възобновяеми източници, биогорива и др. 
Със средства от програмата могат да се съфинансират до 75% от общите 
допустими разходи по проекта. Изключение от това правило прави само новата 
инициатива, насочена към разработване и прилагане на национални схеми за 
квалификация на кадри в областта на енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници в строителния сектор. Съфинансирането 
за нея е до 90% от общите допустими разходи. 
Допустими кандидати са обединения от минимум три публични или частни 
организации от страните членки на ЕС, както и членки на EFTA (Норвегия, 
Исландия и Лихтенщайн), страни кандидатки или страни от Западните Балкани. 
Мерките, допустими по програмата са насочени в няколко основни 
направления: 

- Енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите 
(SAVE) -енергийно ефективни сгради, енергийни постижения в 
промишлеността, енергийно-ефективни продукти; 

- Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER) - 
електричество от възобновяеми енергийни източници, отопление и 
охлаждане от възобновяема енергия; домашни и други приложения от 
малък мащаб на възобновяемата енергия; биогорива; 

- Енергия в транспорта (STEER) - алтернативни горива и екологично 
чисти превозни средства; енергийно-ефективен транспорт; 

- Интегрирани инициативи - създаване на местни и регионални агенции 
за управление на енергията; европейска мрежа за местни действия; 
устойчиви енергийни; био-бизнес инициативи; инициативи за енергийни 
услуги; образователна инициатива за интелигентна енергия. 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 

 
3. Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in 
Supporting Projects in European Regions) 
Програмата е съвместна финансова инициатива на Европейската комисия, 
Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и 
развитие и предлага техническа помощ при решаването на комплексни задачи 
по подготовката на качествени значими проекти, които да се представят за 
кандидатстване за финансиране от Европейските фондове пред ЕК. JASPERS 
е инструмент за техническа помощ за подготовката на големи инфраструктурни 
проекти, за които се предвижда финансиране от Структурните и от Кохезионния 
фондове на Европейския съюз. 
Техническата подкрепа от страна на инициативата е безвъзмездна и се 
изразява в предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и 
доусъвършенстване структурата на проекта, преодоляване на трудности, 
отстраняване на пропуски и идентифициране на нерешени проблеми. 
Приоритизират се големи проекти в областта на опазването на околната среда 
на стойност над 25 млн. евро. 
 
4. Европейската инициатива JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas). 
JESSICA е съвместна инициатива на ЕК, Европейската инвестиционна банка и 
Съвета на Европейската банка за развитие, която подкрепя публично-частни 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
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проекти за градско развитие, чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и 
дялово участие. 
На 27 май 2009 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между 
правителството на Р България и Европейската инвестиционна банка за 
изпълнение на инициативата JESSICA в България. В качеството си на 
Холдингов фонд, ЕИБ ще подпомага българските общини в процеса на 
интегрирано градско планиране и идентифициране на проектни идеи и ще 
създаде Фондове за градско развитие, които да започнат реалното 
финансиране на проекти. Избираемите проекти по JESSICA трябва да бъдат 
насочени към подобряване на градската среда, като задължително включват 
компонент, който ще осигури печалба и възможност вложеният финансов 
ресурс да бъде върнат обратно във Фонда за градско развитие, в средносрочен 
план. Такъв тип компоненти могат да включват: бизнес центрове, бизнес 
паркове, културни институции, спортна инфраструктура, търговски зони, мерки 
за енергийна ефективност и др. Чрез този револвиращ механизъм, вложеният 
от Европейския фонд за регионално развитие финансов ресурс, ще продължи 
да бъде използван за финансиране на проекти за градско развитие в България 
дори след края на програмния период 2007-2013. 
В България JESSICA се осъществява посредством ОП „Регионално развитие”, в 
рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие. 
 
5. Програма за глобално опазване на околната среда (ГЕФ) 
ГЕФ е механизъм за международно сътрудничество, който има за цел да 
осигурява допълнително финансиране под формата на безвъзмездни помощи и 
преференциално финансиране, с които да се посрещнат “допълнителни 
разходи” по предприемането на съгласувателни мерки за постигане на 
екологични ползи от глобално естество. ГЕФ работи чрез три Изпълнителни 
агенции – Програмата на ООН за развитие (UNDP), Програмата на 
Обединените нации за опазване на околната среда (UNEP) и Световна банка 
(WB). Финансират се проекти, които са с глобални екологични ползи в следните 
конкретни области: намаляване на глобалното затопляне и климатичните 
промени; опазване на международните води; запазване на биологичното 
разнообразие; устойчиво управление на земите. България е член на ГЕФ и 
може да кандидатства за кредити от Световна банка или да получава 
техническо съдействие от ПРООН. 
www.gefweb.org; www.sgp-bulgaria.org 
 
6. Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и 
устойчиво развитие в България. 
Програмата предоставя финансова помощ за подкрепа на проекти в следните 
приоритетни области: намаляване на емисиите от парникови газове, 
включително проекти за съвместно изпълнение по Протокола от Киото; проекти 
за енергийна ефективност и възобновяема енергия; проекти за подпомагане на 
устойчивото производство, включително сертифициране и проверка; прилагане 
на достиженията на правото от Шенген, подкрепа за национални шенгенски 
планове, както и укрепване на съдебната система. 
Норвежката програма за сътрудничество се управлява от норвежката държавна 
фирма „Иновация Норвегия”. Цялостната координация на програмата от 
българска страна се извършва от Националното координационно звено – 
Дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министерство на финансите. 

http://www.gefweb.org/
http://www.sgp-bulgaria.org/
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Финансовата помощ по програмата се предоставя посредством: индивидуални 
проекти, фонд за подготовка на проекти и фонд за подкрепа на пътувания за 
НПО и социалните партньори. По програмата могат да кандидатстват всички 
публични или частни организации или неправителствени организации, които са 
регистрирани като юридически лица в Република България, действат в 
обществен интерес и имат сключено партньорство с организация, регистрирана 
като юридическо лице в Кралство Норвегия. Подкрепата по Норвежката 
програма за сътрудничество не може да надхвърля 60% от стойността на 
проекта. 
Предвидени са две изключения: до 85% - за проекти на централните, 
регионалните или местните власти, при осигурено допълнително финансиране 
от държавния или местния бюджет; до 90% - за проекти на неправителствени 
организации и социалните партньори. 
 
7. Програма на Правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна 
помощ за проекти на местно равнище. 
Предоставяне на финансови средства на проекти за социално и икономическо 
развитие. За получаването на безвъзмездна финансова помощ от японското 
правителство могат да кандидатстват областни управи, общини, държавни и 
общински болници и училища. Финансират се проекти на стойност от 100 хил. 
лв. до 1 млн. лв. За проекти на държавни или общински болници максималната 
сума е 200 хил. лв. Проектите трябва да са свързани с приоритетите на 
Националния план за икономическо развитие, Националния план за регионално 
развитие, областните и общинските планове. Приоритетните области за 
подпомагане на обекти публична държавна или общинска собственост в 
реализиране на проекти с комплексна социално-икономическа значимост, с 
набраните средства по японската безвъзмездна помощ са следните: околна 
среда, образование, здравеопазване, социални дейности; общинска 
инфраструктура и реализиране на други проекти със значим социално-
икономически ефект. 
http://www.bg.emb-japan.go.jp/bg/oda/candidate/index.html 
 
КРЕДИТНИ ЛИНИИ 
 
1. Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници за България (КЛЕЕВЕИ) 
Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници е разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР) в сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз. 
Програмата предоставя кредитни линии на участващите български банки, които 
от своя страна предоставят заеми на частни дружества за проекти за енергийна 
ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни 
източници. 
Българските банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска Пощенска Банка, Банка 
ДСК, Уникредит Булбанк, Юнионбанк, Обединена Българска Банка, Банка 
Пиреус, Райфайзенбанк. 
 
 
 
 

http://www.bg.emb-japan.go.jp/bg/oda/candidate/index.html
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2. Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) 
 
Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е 
създадена през 2005 г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от 
ЕБВР с оглед осъществяване на енергоефективни мерки в жилищни сгради с 
бенефициенти физически лица и домакинства. 
Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 50 
милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. 
Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за 
отпускане на потребителски кредити за енергоспестяващи мерки в българските 
домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и 
покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; 
ефективни газови котли и термопомпени климатични системи. 
Безвъзмездното финансиране се отпуска от Международния фонд Козлодуй 
(МФК), който е основан през 2000г. със средства на Европейската комисия, 
страни-членки на ЕС и Швейцария. МФК подкрепя финансово извеждането от 
експлоатация на блокове 1- 4 на ядрената централа Козлодуй. МФК подкрепя и 
други инициативи в енергийния сектор, които са свързани с усилията по 
извеждането от експлоатация на ядрените мощности, в частност повишаването 
на енергийната ефективност в България. 
www.reecl.org 
 
3. Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 
енергийна ефективност в България 
 
Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез 
безвъзмездни средства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен 
ресурс от ЕИБ, чрез подписан през м. декември 2006 г. меморандум между 
РБългария, ЕИБ и ЕБВР – в качеството и на администратор на МФК. 
Кредитната линия е насочена към финансиране на проекти за енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни източници за публичния и частния 
сектор. 
Кредитната линия осигурява не само финансов ресурс (кредити, комбинирани с 
безвъзмездна помощ), но и техническа помощ при планиране и осъществяване 
на проекта. 
 
4. Фонд за енергийна ефективност 
Фонд за енергийна ефективност в България (ФЕЕ) е револвиращ фонд, 
създаден с публично-частно партньорство като автономно юридическо лице, с 
цел финансиране на инвестиционни проекти за повишаване на енергийната 
ефективност в съответствие с приоритетите в националните дългосрочни и 
краткосрочни програми по енергийна ефективност, приети от Министерския 
съвет. 
Основния капитал на ФЕЕ се формира от средства предоставени от Глобалния 
екологичен фонд на ООН, Правителството на Р България, средства от 
двустранни (правителствени) дарения и средства от други дарители, частни 
предприятия. ФЕЕ изпълнява функциите на финансираща институция за 
предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както и на център за 
консултации. ФЕЕ оказва съдействие на българските фирми, общини и частни 
лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. 

http://www.reecl.org/
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Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други 
финансови институции. 
Основен принцип в управлението на ФЕЕ е публично-частното партньорство. 
Фондът следва ред и правила, разработени с техническата помощ, 
предоставена от Световната банка и одобрени от Българското правителство. 
www.bgeef.com 
 
5. Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ) 
Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово 
споразумение “Дълг срещу околна среда” между Правителството на 
Конфедерация Швейцария и Правителството на Република България. Съгласно 
чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната реда, целта на Фонда е 
управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна 
на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”, от международна 
търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от 
продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности 
както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с 
международни, чуждестранни или български източници на финансиране, 
предназначени за опазване на околната среда в Република България. Фондът 
допринася за изпълнение на политиката на Българското правителство и 
поетите от страната международни ангажименти в областта на опазване на 
околната среда. 
Националният Доверителен ЕкоФонд е независима институция, която се ползва 
с подкрепата на българското правителство. Националният Доверителен 
ЕкоФонд финансира проекти в четири приоритетни области: 

· Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото 
· Намаляване замърсяването на въздуха 
· Опазване чистотата на водите 
· Опазване на биологичното разнообразие 

www.ecofund-bg.org 
 
ФОРМИ НА ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 
 
1. Договори “до ключ” 
 
При този вид взаимоотношения, публичния сектор предоставя правата и 
задълженията на частния сектор да проектира, изгради и експлоатира 
съоръжение за определен период. Предмет на договора може да са 
инсталации за производство на енергия, системи за ефективно използване на 
енергията в обществения сектор, системи за контрол и мониторинг разхода на 
енергия и горива и други.  
Финансирането на изпълнението на проекта може да се извърши изцяло от 
страна на публичния сектор, като частния сектор заплаща “такса” за 
експлоатирането или да бъде осигурено от страна на частния сектор, като 
изплащането на направената инвестиция е за сметка на събирането на “такси” 
или други взаимния. 
 
 
 
 

http://www.bgeef.com/
http://www.ecofund-bg.org/
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2. ЕСКО договори 
 
ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко 
години. ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на 
енергоспестяващи услуги. Основната им дейност е свързана с разработването 
на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението. Този тип 
компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи за 
реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от 
достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване. За 
клиента остава единствено задължението да осигури средства за годишни 
енергийни разходи, равни на правените от него преди внедряването на 
енергоефективните мерки. За да се изпълни тази услуга, между възложителя и 
изпълнителя се сключва специфичен договор, наречен ЕСКО договор - договор 
с гарантиран резултат. Договорът с гарантиран резултат е специфичен 
търговски договор, регламентиран с чл. 21 от Закона за енергийната 
ефективност. При този вид договаряне, целият финансов, технически и 
търговски риск се поема от ЕСКО компанията. 
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АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 
ЗАПЛАХИТЕ (SWOT-АНАЛИЗ) 

 

S W O T  анализ 

Силните страни / STRENGTHS Слабите страни / WEAKNESSES 

 

S1: Относително чист район  - почти липсват 

замърсяващи производства; 

S2: Въведен и ефективно действащ  стандарт 

ISO 14 0001; 

S3: Газификация на промишления сектор, 

общинските сгради, нарастваща битова 

газификация; 

S4: Подобрени енергийни характеристики на 

сгради,чрез въвеждане на пакети от мерки 

за енергийна ефективност; 

S5: Изградена и действаща мрежа за 

електротранспорт; 

S6: Използвани са възможностите за 

оползотворяване на енергия от 

възобновяеми източници 

S7: Реализирани пилотни и демонстрационни 

проекти за ЕЕ и ВЕИ; 

S8: Наличие на експертиза и ресурс в 

Общинската администрация за подготовка 

и реализация на дългосрочни проекти; 

S9: Ежегодно провеждане на информационни 

кампании и инициативи за промяна на 

енергийното поведение на обществеността; 

S10: Осъзната роля на местната власт като 

модел на интелигентно енергийно 

поведение; 

S11: Активно гражданско общество. 

 

W1: Обща тенденция към значително нарастване на 

потреблението на електрическа енергия, 

съответно нарастване на дела на отделяните 

вредни емисии в атмосферата;  

W2: Нарастване на крайно енергийно потребление, 

поради потребление на конвенционална енергия; 

W3:  Неефективно използван потенциал  на енергията 

от възобновяеми източници;  

W4: Недостатъчно реализирани проекти за енергийна 

ефективност; 

W5: Недостатъчно  финансиране на ЕЕ/ВЕИ дейности 

W6: Недостатъчно ниво на информираност на 

обществеността относно начините за рационално 

използване на енергията и изпълнение на мерки 

за пестене на енергия; 

W7: Липса на местни и държавни стимули за малките 

и средни предприятия  при използването на ВЕИ; 

W8: Пречки при присъединяването на инсталирани 

ВЕИ мощности към електропреносната мрежа – 

утежнени процедури от страна на 

електропреносното дружество; 

W9: Недостатъчна активност от различните 

заинтересовани страни 

W10: Рязко повишаване на дела на частните 

автомобили за сметка на обществения транспорт, 

съответно увеличени емисии в атмосферата; 

W11: Ограничено прилагане на енергоспестяващи 

мерки и използване на ВЕИ в жилищния, 

промишления и транспортен  сектор . 

Възможностите / OPPORTUNITIES Заплахите / THREATS 

 

O1: Инсталиране на системи, използващи 

енергия от възобновяеми източници; 

O2: Въвеждане на пакети от мерки за 

енергийна ефективност в сградите и 

промишлените съоръжения; 

 

T1: Несигурност на доставките на природен газ -  

липса на енергийна независимост; 

T2: Повишаване цените на енергийните ресурси; 

T3: Висока цена на възобновяемите енергийни 

технологии; 
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O3: Наличие на финансови механизми, 

подпомагащи въвеждането на мерки за ЕЕ 

и ВЕИ; 

O4: Контрол върху енергопотреблението в 

обществените сгради; 

O5: Успешни партньорства – ПЧП; ЕСКО 

схеми  и др.; 

O6: Популяризиране на ползите и 

възможностите за използване на 

възобновяемите енергийни технологии в 

жилищния сектор, промишлеността и 

транспорта;  

O7: Административно и данъчно стимулиране 

на местно ниво на инвестиции в зелени и 

енергийно ефективни технологии и 

производства; 

О8: Популяризиране на устойчив транспорт за 

придвижване в градска среда; 

О9: Влагане на инвестиции в екологосъобразен 

градски обществен транспорт и създаване 

на стимули за по-широкото му използване; 

О10: Изграждане на мрежа от велосипедни 

алеи за улесняване придвижването на 

гражданите като екологичен, евтин и 

здравословен начин на придвижване; 

О11: Наличен експертен капацитет за 

сформиране на екип за генериране, 

анализ на информацията, планиране, 

реализация и контрол на мерките за 

енергийна ефективност и използване на 

ВЕИ; 

О12: Обмяна на опит и демонстрационни 

проекти в областта на устойчивата 

енергия. 

 

T4: Либерализацията на пазара на електроенергия и 

свързаните с това рискове при избора на 

доставчик на енергийни услуги; 

Т5: Запазване и/или забавяне на темпа на използване 

на биогорива в обществения и частния транспорт; 

Т6: Продължаваща тенденция за внос на стари 

автомобили; 

Т7: Трудности при организиране на обитателите в 

многофамилните жилищни сгради за 

предприемане на действия по изпълнение на 

мерки за енергийна ефективност; 

Т8: Масова употреба на ниско ефективни електро 

уреди и средства за отопление в бита; 

Т9: Рестартиране на производства с висок потенциал 

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

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2010г. – 2020г. 
 

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

Обща цел за намаляване на емисиите на СО2 към 2020 г. –  
минимум 25%, спрямо базовата 2000 година 

 
До 2020 година Община град Добрич ще постигне най-малко: 

 25 % намаляване на въглеродните емисии; 

 25 % намаляване на енергопотреблението; 

 20 % дял на ВЕИ в общото енергопотребление. 
 

Основните цели на План „Енергийно устойчив Добрич 2020“ са 
повишаване качеството на живот и енергийния комфорт при най-малки 
разходи на гражданите на общината чрез постигане на децентрализирано 
ВЕИ енергоснабдяване с паралелно изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност.  

 
Разпределението на целите по сектори е както следва: 
 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Ключови дейности Икономия 
на 

енергия 

Икономия 
на 

средства 

Инвестиция Редукци
я на 

вредни 
емисии 

Дял на 
намалени
е на СО2 

Дял на 
намаление на 

енергия 

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

Енергийна ефективност в 
общински сгради, 
оборудване/ съоръжения 

3875,64 56 2257,40 20 000 000 1544,69 1,23 1,2 

Енергиен мониторинг на 
общинския сектор; 
Повишена енергийно 
ефективна култура  

340,00 5 240,00 620 000 278,46 0,22 0,105 

Оптимизирани на 
уличното осветление 

772,00 110 000,00 1 800 000 632,27 0,5 0,24 

Енергийна ефективност в 
жилищния сектор 

28142,89 40 000 000 350 000 000 15473,43 12,34 8,7 

Енергийна ефективност в 31417,67 3 500 000 50 000 000 11429,85 9,12 9,72 
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промишлеността 

Оптимизиране и 
модернизация на  
транспорта 

22718,20 2 500 000 100 000 000 6200,43 4,94 7,03 

Алтернативни начини на 
придвижване 

248 61 356 1 600 000 185,44 0,14 0,076 

Общо 87514,40 738 853,40 524 020 000 35744,57 28,49 27,071 

 
 
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ 

Ключови дейности Инвестиционн
и разходи 

Енергия, 
произведена от 
възобновяеми 

източници 

Редукция на 
вредни емисии 

Дял на 
намаление на 

СО2 

Дименсия  лева MWh/год. tСО2/год. % 

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

20 000 800 655,20 0,52 

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

4 800 000 2300 1883,70 1,50 

ВЕИ инсталации в жилищния сектор 8 000 000 7531,73 8802,60 7,02 

ВЕИ технологии  в промишлеността 6 000 000  6178,80 7398,15 5,90 

Изграждане на фотоволтаични 
паркове на територията на 
Общината 

30 000 00 7823,63 6407,55 5,11 

Повишаване дела на биогоривата, 
използвани в сектор транспорт 

2 000 000  - 372,03 1,20 

Общо 50 802 000 24634,16 25519,23 21,25 

 
Оценката и анализът за средногодишните икономии на енергия, емисии СО2 и 
дял на ВЕИ на територията на Община град Добрич е направена по експертен 
път.  
Планът „Енергийно устойчив Добрич 2020“ има за главна цел да се превърне в 
инструмент за реализиране на общинската политика в областта на енергийната 
ефективност и използването на ВЕИ. Тя съответства на енергийната политика 
на национално и регионално равнище. 
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КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА ЗА  
ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД 
ДОБРИЧ 2010 – 2020 г. „ЕНЕРГИЙНО УСТОЙЧИВ ДОБРИЧ 2020“ 
 
1. Ефективно разпределение на ключовия персонал и основните 
финансови ресурси за изпълнението на Плана за устойчиво енергийно 
развитие - въвеждане на организационни промени и обособяване на 
структурно звено за управление на енергията и климата, иницииране на 
програма за развитие на персонала и разработване на общ набор от ценности и 
основни цели, своевременно стартиране на първите оперативни дейности, 
включително провеждане на кампании за представяне на предизвикателства, 
приоритети и планирани дейности пред гражданите и бизнеса, стартиране на 
първите проекти за инвестиции в инфраструктура и обществени сгради. 
2. Разработване на подробни планове за инвестиции за енергийна 
ефективност: реновиране на общинския сграден фонд, подобряване на 
енергийната ефективност в частния жилищен фонд и др. Специално 
внимание следва да се обърне на дългосрочните възможности за финансиране 
и необходимостта от създаване на експерти по финансов инженеринг и 
обучение на енергийни мениджъри в обществените сгради. 
3. Иницииране на диалог с потенциални предприемачи - търсене на 
конкретни възможности за разработване и изпълнение на мащабни 
инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници, както и подготовка на необходимите 
гъвкави регулаторни механизми за насърчаване на частните инвестиции. 
4. Идентифициране и преодоляване на критичните пречки в 
законодателството за ЕЕ и ВЕИ и планиране на инициативи по отношение на 
националните власти за преодоляването им. 
5. Наблюдение на напредъка отблизо - планиране и стартиране на нови 
дейности и инициативи, когато старите са завършени. 

 
В съответствие с анализа на състоянието и стратегическите цели, 

отчитайки възможностите и перспективите за провеждане на общинските 
политики по енергийна ефективност, както и проблемите, които следва да 
бъдат решени в плановия период 2010 – 2020 година, са определени следните 
приоритети: 
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  
НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2010г. – 2020г. 

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. 

Активизиране на процесите по 

цялостна реновация на 

жилищния сграден фонд, 

приоритетно на панелните 

жилищни сгради 

 

ЦЕЛ 3.1. 

Насърчаване на бизнес инвестициите 

за изграждане на енергийни 

предприятия и инфраструктура на 

територията на Община Добрич 

 

ЦЕЛ 4.1. 

Повишаване на местния капацитет 

за устойчиво енергийно развитие 

 

 

 

ЦЕЛ 1.2. 

Обновяване на системата за улично 

осветление на град Добрич 

 

ЦЕЛ 2.2. 

Повишаване на обществената 

информираност и изграждане на 

култура за енергоефективни 

поведение в битовия сектор  

 

ЦЕЛ 3.2. 

Повишаване дела на използваната 

енергия от възобновяеми източници в 

промишлеността 

 

 

 

ЦЕЛ 4.2. 

Проучване потенциала за 

енергийна ефективност и енергия 

от възобновяеми източници и 

възможностите за неговото 

оползотворяване 

 
 

ЦЕЛ 1.3. 

Повишаване на енергийната 

ефективност в обществения 

транспорт 

 

 

ЦЕЛ 2.3. 

Повишаване дела на използвана 

енергия, произведена от 

възобновяеми  източници в 

жилищния сектор 

 

ЦЕЛ 3.3. 

Подкрепа за промяна на енергийното 

поведение в бизнеса 

 

 

 

ЦЕЛ 4.3. 

Мобилизиране на обществена 

подкрепа за изпълнение на плана за 

действие „Енергийно устойчив 

Добрич 2020“ 

 

ЦЕЛ 1.4. 

Повишаване на дела на използване 

на енергия от възобновяеми 

източници в публичния сектор 
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ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

(г) Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура. 
 
 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ  1 

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

общинския сектор 

ЦЕЛ 1.1. 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

общинските сгради 

с поне 30% 

ЦЕЛ 1.2. 

Обновяване на 

системата за улично 

осветление на град 

Добрич 

ЦЕЛ 1.3. 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

обществения 

транспорт 

ЦЕЛ 1.4. 

Повишаване на дела на 

използване на енергия 

от възобновяеми 

източници в публичния 

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

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

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

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

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

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

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

 
Очаквани резултати: 

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

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

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

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

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

 (а) Обновяване на автобусния и тролейбусен парк на обществения 
транспорт; 

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

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

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

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

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

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

алтернативни начини на придвижване. 
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Очаквани резултати: 
(а) Подобряване на качеството на транспортното обслужване в 

общината; 
(б) Намаляване на средната продължителност на обществените 

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

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

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

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

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

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

Очаквани резултати: 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ  2 

Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на Общината 

ЦЕЛ 2.1. 

Активизиране на процесите 

по цялостна реновация на 

жилищния сграден фонд, 

приоритетно на панелните 

жилищни сгради 

ЦЕЛ 2.3. 

Повишаване дела на 

използвана енергия, 

произведена от 

възобновяема енергия в 

жилищния сектор 

ЦЕЛ 2.2. 

Повишаване на 

обществената 

информираност и 

изграждане на култура за 

енергоефективно поведение 

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

 
Повишаване на енергийната ефективност на панелните блокове следва да се 
превърне в приоритет на общината. Стратегията за финансиране на сгради за 
постигане на енергийна ефективност, разработена от АЕЕ през 2005 г. показва,  
че средната икономия на енергия ще бъде около 13.5 kWh/m2 РЗП, което 
представлява около 35.5 % икономия към реализираните разходи спрямо 
топлотехническите норми от 1987 г.  
 
Мерки: 

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

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

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

 
Очаквани резултати: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Мерки: 

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

(б) Изграждане на партньорства с местни и регионални структури на 
гражданското общество, медии и бизнеса за провеждане на съвместни 
инициативи за популяризиране на мерки за енергийна ефективност в бита; 
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(в) Разработване и въвеждане на програма за обучение в училищна и 
извънучилищна среда; 

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

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

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

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

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

 
Мерки: 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ 3 

Повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост 

ЦЕЛ 3.1. 

Насърчаване на бизнес 

инвестициите за изграждане на 

енергийни предприятия и 

инфраструктура на територията 

на Община Добрич 

ЦЕЛ 3.2. 

Повишаване дела на 

използваната енергия от 

възобновяеми източници в 

промишлеността 

ЦЕЛ 3.3. 

Подкрепа за промяна на 

енергийното поведение в 

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

 
Мерки: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

ПРИОРИТЕТ 4 

Въвеждане на управление на енергията на територията на общината 

ЦЕЛ 4.1. 

Повишаване на местния 

капацитет за устойчиво 

енергийно развитие 

ЦЕЛ 4.2. 

Проучване потенциала за 

енергийна ефективност и 

енергия от възобновяеми 

източници и възможностите 

за неговото оползотворяване 

ЦЕЛ 4.3. 

Мобилизиране на обществена 

подкрепа за изпълнение на 

плана за действие „Енергийно 

устойчив Добрич 2020“ 
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Очаквани резултати: 
 

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

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

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

 
Мерки: 

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

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

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

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

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

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

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

(г) Осъвременена Енергийна информационна база на Община Добрич. 
 

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

 
Мерки: 

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

(б) Подготовка и провеждане на обществена информационна кампания 
за популяризиране целите на Плана за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Община град Добрич 2010 -2020 г. ; 

(в) Въвеждане на партньорски механизми за постоянно наблюдение, 
анализ и оценка на напредъка по изпълнението на Плана за действие 
„Енергийно устойчив Добрич 2020“; 

 
Очаквани резултати:  

(а) Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на плана за 
действие „Енергийно устойчив Добрич 2020“; 
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(б) Установени трайни партньорства между различните заинтересовани 
страни в процеса на изпълнение, мониторинг и оценка на Плана за действие. 

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

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

Специфична 
цел  

Мярка / проект 
Срок на 

изпълнение 
Индикатори  

Източник на 
информация 

Инвестиции  

П
о

в
и

ш
а
в

а
н

е
 н

а
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н
е
р

ги
й

н
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а

 е
ф

е
к
т
и

в
н

о
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т
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у
б

л
и

ч
н

и
я

 с
е

к
т
о

р
 Извършване на енергийни 

одити на сгради – общинска 
собственост  

2017г. Извършени енергийни 
обследвания на всички 
общински обекти с РЗП 
над 1000 м2 

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

100 000 лв. 

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

2020г. Реализирани икономии 
на енергия  
Спестени въглеродни 
емисии 

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

20 000 000 лв. 

Пилотно въвеждане на 
системи за енергиен 
мониторинг в общински 
сгради 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015г. Въведени системи за 
енергиен мониторинг 
поне в 10 общински 
обекта 

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

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

2015г. Извършени обследвания 
за енергийна 
ефективност на поне 5 
жилищни сгради  

Доклади от енергийни 
обследвания 

50 000 

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

2020г. Реализиране на мерки за 
енергийна ефективност в 
минимум 5 
многофамилни жилищни 
сгради с доказани 
икономии на енергия 

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

500 000 

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

2013г. Създаден работещ 
информационен портал  

Интернет страницата 
на Община град 
Добрич  

15 000 лв. 

П
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Изготвяне и поддържане на 
база електроенергийни и 
светлотехнически данни за 
системата за улично 
осветление на града 

2012г. Изготвена и 
функционираща база 
данни  

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

5 000 лв. 

Въвеждане на мерки за 
алтернативно улично 

2015г. Разработен и реализиран 
проект за въвеждане на 

Технически 
инвестиционни 

150 000 лв. 
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осветление в проблемни 
жилищни райони и комплекси  

алтернативно осветление  проекти  

Разработване и внедряване 
на интерактивен портал за 
контрол и поддръжка на 
уличното осветление 

2015г. Интерактивен портал Интернет страницата 
на Община град 
Добрич; 
 

30 000 лв. 

П
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о
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 Частично обновяване на 
автобусния парк на градския 
обществен транспорт 

2020г. Закупени и въведени в 
експлоатация поне 10 
нови автобуси за масов 
градски транспорт; 
Спестени 200 tCO2/год.  

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

5 000 000лв. 

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

2015г. Реализирана минимум 
една пилотна инициатива 
за ефективни 
транспортни решения 

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

15 000 лв. 

Проектиране и изграждане на 
интегрирана система за 
управление на трафика 

2015г. Изготвен технически 
проект за интегрирана 
система за управление 
на трафика  

Документация от 
процедури за 
възлагане на 
обществени поръчки; 
Технически проект 

200 000 лв. 

Изграждане на цялостна 
система от велосипедни 
маршрути, свързващи 
основни градски зони и ЦГЧ  

2020г. Изградени велосипедни 
алеи  

Годишни отчети на 
общинската 
администрация; 
Отчети за 
реализирани проекти 

1 000 000лв. 

Планиране и провеждане на 
обществени кампании за 

Периодично 
до 2020г. 

Разработени и проведени 
минимум 3 

Годишни отчети на 
общинската 

20 000 лв. 
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промоция на алтернативни 
начини на придвижване 

информационни 
кампании 

администрация; 
Интернет страницата 
на Община град 
Добрич 
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Разработване и реализация 
на проекти за инсталиране на 
системи, използващи ВЕИ в 
сгради – общинска 
собственост  

2020г. Реализирани поне 10 
проекта за 
оползотворяване 
потенциала на енергия от 
възобновяеми източници 

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

2 000 000лв. 

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

Периодично 
до 2020г. 

Разработени и проведени 
минимум 3 
информационни 
кампании 

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

20 000 лв. 

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

2020г.  Създадени ефективни 
партньорства; 
Оползотворен потенциал 
на ВЕИ на територията 
на Общината 

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

- 

Идентифициране на 
потенциални зони за 
изграждане на ВЕИ 
инсталации на територията 
на Община град Добрич 
 
 
 

2015г. Изготвени предпроектни 
проучвания 

ОУП на Община град     
Добрич; Доклад на 
оценката за 
потенциала на ВЕИ 
на територията на 
Общината 

20 000 лв. 
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Организиране и провеждане 
на информационни кампании 

Ежегодно до 
2020г. 

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

Годишни отчети на 
общинската 
администрация; 
Интернет страницата 
на Общината 

20 000 лв. 

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

Периодично 
до 2020г. 

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

Годишни отчети на 
общинската 
администрация; 
Интернет страницата 
на Общината 

20 000лв. 

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

2013г. Изграден общински 
информационен център 
по енергийна 
ефективност; 
Актуализирана общинска 
система за енергиен 
мониторинг; Създадена 
база данни от 
информационни ресурси 
на страницата на 
Община град Добрич 

Годишни отчети на 
общинската 
администрация; 
Интернет страницата 
на Общината 

2 000 лв. 

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

2013г. Проведени минимум 2 
информационни 
кампании за 
популяризиране на 
Плана да действие 

Интернет страницата 
на Общината 

- 
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Община град Добрич 2010 г. 
– 2020 г. 
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Създаване на структурно 
звено в общинската 
администрация за 
планиране, реализация и 
мониторинг на устойчиви 
енергийни политики 

2012г. Изградено структурно 
звено от квалифицирани 
експерти 

Отчети за дейността 
на звеното  

- 

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

2013г. Проведени минимум 2 
обучения по общинско 
енергийно планиране и 
управление  

Програма за 
обучение,обучителни 
материали 

5 000 лв. 
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 МОНИТОРИНГ. ИНДИКАТОРИ. ОБРАТНА ВРЪЗКА 

 

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

Плана за действие 
 
Водеща роля по отношение реализацията на заложените приоритети и цели на 
Плана за устойчиво енергийно развитие до 2020 г. има общинската 
администрация, чрез Звеното за управление на енергията, подпомаган от 
Поддържащите структури към Инициативата „Споразумението на Кметовете“. 
Координацията ще се осъществява от Кмета на Общината и съответно от  
ресорния Зам.-Кмет. 
В рамките на Инициативата „Споразумението на Кметовете“ в Община град 
Добрич ще се извършва годишна инвентаризация на емисиите СО2 в различни 
сектори.  
Препоръчително е екипът, ангажиран с изпълнението на Плана да извършва 
системна инвентаризация и да докладва за нея най-малко веднъж на две 
години, което означава че на всеки две години трябва да се съставят „Доклад 
за дейностите“ („Action report”) – без инвентаризация (години 2,6,10,14,18) и 
„Доклад за изпълнението“ (“Implementation report”) – с инвентаризация (години 
4,8,12,16,20). Докладите трябва да съдържат количествени оценки за 
изпълнените мерки с включени данни за енергийна консумация и емисиите на 
СО2, както и анализ на изпълнението на дейностите и мерките, предвидени в 
Плана. От Офисът на Споразумението на Кметовете ще бъдат осигурени 
специални формуляри за всеки вид Доклад.  
 

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

финансови и организационни резултати от изпълнението на 

Плана за действие 
 
Мониторингът е неразделна част от Плана за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Община град Добрич 2010г.-2020 г.  
Много важна стъпка в управлението на енергийната политика на местно ниво е 
вземане на решение от ръководството на администрацията да бъде извършван 
мониторинг на изпълнението на Плана. Въвеждането на задължително 
наблюдение и оценяване на резултатите от текущото изпълнение на Плана е 
съществена предпоставка за успешното му изпълнение. 

 

Цел 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Определяне на индикаторите за оценка 
 

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

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

консумация на енергия (изразена като процентно съотношение); 

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

сградата или kWh/жител); 

- равнище на комфорт (температура на помещенията или степен на 

осветеност на помещения или улици); 

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

процентно намаление спрямо предишни емисии); 

- санирана разгъната застроена площ на сгради (в абсолютни 

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

- степен на възвращаемост на осъществените инвестиции (като 

стойност на нормата на възвръщаемост - IRR или като срок на 

откупуване - PB); 

- себестойност на единица спестена енергия или намалени емисии 

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

 

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

Определяне на необходимите входни данни 

 

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

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

 Преки ефекти 
 

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

 Непреки ефекти 
 

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

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

 Ефекти след програмата (дългосрочни ефекти) 
 

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

Регистриране на икономиите но енергия 
 

 Преки икономии 
 

Година Обща РЗП, 

повлияна от 

мерките за 

ЕЕ 

Единични 

икономии на 

енергия 

kWh/m
2
 

Коригиращ 

фактор 

/коефициент 

Общи 

икономии на 

енергия kWh 

Общо 

намалени 

емисии на 

СО2 

1 2 3 4 5 6 

2010   1    

2011   1   

2012   1   

…   1   

2020   1   

Общо      

Таблица 11: Преки икономии на енергия в рамките на срока на Плана 

 

Чрез примерната Таблица 11 ”Преки икономии на енергия” може да се 
регистрират икономиите на енергия на намалените емисии на СО2 в резултат 
на изпълнението на проекти или мерки за енергийна ефективност в сгради, 
които са включени в Плана. В колона 2 се регистрира общата застроена площ 
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на сградите, която е повлияна от Плана. В колона 3 се регистрира икономията 
на енергия, отнесена към 1 m2 застроена площ, а в колона 5 – общите икономии 
за цялата РЗП, повлияна от мерките. В колона 6 се регистрира общият обем на 
намалените емисии на СО2. 
Когато се наблюдава кратък (напр. едногодишен или двугодишен период от 
изпълнението на Плана, може да се очаква, че икономиите на енергия са равни 
на първоначално изчислените. Ако се наблюдава обаче продължителен период 
от време (няколко последователни години), може да се предположи, че през 
годините вероятно ще настъпят промени в условията, които ще намалят ефекта 
от мерките и ще ограничат икономиите. В тези случаи може да се въведе 
коригиращ коефициент. 
 

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

 
o Отгоре надолу 

 

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

o Отдолу нагоре 
 

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

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

Оценка и отчет на резултатите 
 

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

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

- оценка на данните по отделните индикатори и препоръки по отношение 
на следващите етапи на изпълнението (при окончателните доклади тези 
препоръки се отнасят до следващия планов период); 

- описание на условията, при които е протекъл мониторингът през 
отчетния период, срещнатите трудности и възможностите за 
преодоляването им. 

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

В съответствие с характера на целите на Плана, може да се възприемат 
различни групи критерии, според които да се степенува по приоритет 
дейностите и проектите в програмата.   
 

1. Финансови критерии – основна цел е намаляване на бюджетните 
разходи за енергия. Основни финансови критерии са следните важни 
икономически показатели: 

 Нетна сегашна стойност (NPV); 

 Възвръщаемост на инвестицията (RoI); 

 Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR); 

 Обем на необходимите инвестиции. 
 

2. Социални критерии – чрез социалните критерии се оценява социалния 
климат, на фона на който ще се изпълнява Плана. Това са предимно 
цели, свързани с комфорта на обитаване на сградите, в т.ч. на сгради 
със социално предназначение, като детски ясли и градини, училища, 
домове за стари хора или деца в неравностойно положение). 

 

3. Екологични критерии: 

 Намаляване на емисиите на СО2; 

 Намаляване на емисиите на вредни газове и прах; 

 Отреждане на парцели, предназначени за озеленяване и други мерки. 
 

4. Технически (енергийни) критерии – чрез тях се оценяват техническите 
средства и технологиите, използвани за постигането на конкретни цели, 
но са обвързани с равнището на техническите рискове: 

 Степен на надеждност на избраната технология; 

 Минимален технически риск при изпълнението; 

 Минимален технически риск за постигане на предварително 
изчислените икономии на енергия; 

 Консумация на достъпни (налични) енергийни източници; 

 Минимална относителна консумация на енергия след изпълнението 
на конкретни дейности, предвидени в Плана т.е. максимални 
икономии на енергия; 

 Минимални разходи за управление и поддръжка. 
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5. Критерии, свързани с мерките за енергийна ефективност – 
съществен критерий за определяне на приоритетните цели в Плана са 
конкретните мерки и действия за повишаване на енергийната 
ефективност.  

 

Индикатори (показатели) за изпълнение:  
 
Определени са конкретни индикатори/показатели за резултат, отчитащи 
степента на изпълнимост в процеса на изпълнение на Плана. 
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 в 
Плана към постигнатия резултат към момента на оценката; 
А2 – Намалени парникови емисии, т/год. - отношението на поставената 
цел в Плана към постигнатия резултат към момента на оценката; 
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 А3 – Усвоен потенциал на ВЕИ , % - отношението на поставената цел в 
Плана към постигнатия резултат към момента на оценката. 

 

  В = (В1х40 + В2х35 + В3х25)х0,40,  където: 
В1 – Постигнати нетни парични икономии, лв./год.- отношението на 
постигнатия резултат към момента на оценката към първоначално 
поставената цел в Плана;  
В2 – Възвръщаемост на инвестициите, год. - отношението на постигнатия 
резултат към момента на оценката към първоначално поставената цел в 
Плана; 
В3 – Парични потоци, лв./год. - отношението на вложените към момента 
на оценката парични потоци и първоначално планираните /базисни/ 
парични потоци в Плана; 

  

С = (С1х40 + С2х40 + С3х20)х0,20, където: 
С1 – Ефикасност – измерител на степента за постигнатите резултати 
(към момента на оценката), съпоставени с необходимите резултати 
(първоначалните цели, заложени в Плана) или Ефикасност = Резултати / 
Цели;  
С2 – Ефективност – измерител на степента, в която входящите ресурси 
се превръщат в резултат, т.е отношението на постигнатия резултат към 
момента на оценката спрямо входящия ресурс (реално вложената 
инвестиция) или  Ефективност = Резултати /Инвестиция 
С3 – Отношението между ефикасността и ефективността – съществува 
корелация между тях и тя може да се изрази количествено, така и 
качествено.  

 

Най-общо съотношението би могло да се изрази по следния начин: 
 

1) Ефективност = Резултати / Инвестиция или Резултатите = Ефективност х 
Инвестиция  

 
2) Ефикасност = Резултати / Цели, следователно 

    
3) Ефикасността = Ефективност х (Инвестиции/Цели), т.е нарастването на 

ефективността може да засили ефикасността, ако съотношението 
Инвестиции-Цели остане непроменено. 

 
В разработената Методология са включени индикатори за изпълнение и 
индикатори за резултат, отчитащи степента на изпълнимост в процеса на 
реализация на Плана, а именно:  
 

1. Определяне на генералните цели на Плана; 
2. Определяне на конкретни цели, които трябва да се оценяват с 

определено съотношение на изпълнението; 
3. Определяне на подходящите показатели, които отразяват 

потребностите/целите, ресурсите и резултатите; 
4. Изработване на примерен списък от съотношения, основаващи се на 

тези показатели; 
5. Подбор на съотношенията на база на следните критерии: 
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 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). 

 
Основните индикатори за определяне на успеха Плана са: 

- постигане на предварително заложените цели; 
- създаване на условия за повторяемост на успешните проекти на 

територията на Община град Добрич;  
- степен на въздействие на Плана върху други сфери на планиране и 

развитие на Община град Добрич. 
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КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 
инструмент на общинска политика за енергийна ефективност 2010 – 2020 

 
Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира 
съпричастността и участието на населението на Община град Добрич и 
структурите на гражданското общество, развиващи дейност на нейната 
територия, за формиране на доброто и прозрачно управление на Общината при 
изпълнение на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Община 
град Добрич  2010-2020г. - „Енергийно устойчив Добрич 2020“. Едновременно с 
това е насочена и към подкрепа за изграждане на облик на Общината като 
активна страна в провеждането на целенасочена политика в областта на 
енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми 
източници. 
 

1. Приоритети на Комуникационната стратегия 

 

Приоритет 1: Повишаване информираността на гражданите за ролята на 
местната власт и структурите на гражданското общество в процеса за местно 
развитие и възможностите за ефективно усвояване на средства от 
Европейските фондове. 
Приоритет 2: Изграждане на единен информационен стандарт в диалога 
между местната власт, останалите държавни институции, структурите на 
гражданското общество и медиите. 
Приоритет 3: Формиране на реалистични обществени представи за 
ефективността, дейността и възможностите за създаване на благоприятна 
бизнес среда на местната власт. 
Приоритет 4: Изграждане на компетентни обществени представи за ролята на 
местната власт в хода на административната реформа и за приобщаване към 
европейското административно пространство. 
Приоритет 5: Създаване на устойчиви модели за професионална кариера и 
авторитет, съобразно професионалните и етичните стандарти, възприети в 
етичния кодекс на общинските служители. 

 

2. Основни цели на Комуникационната стратегия 

Целите на Комуникационната стратегия включват обмен на информация или 
промяна на поведението на конкретно избрани целеви групи, и същевременно 
осигуряването на обратна връзка за оценка на изпълнението на Плана за 
действие за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 2010 – 
2020г. Определените целеви групи за комуникационната стратегия са местните 
политици и общинската администрация, домакинствата, местните индустрии, 
както учащите се и децата в детските градини. Типични резултати от 
комуникациите с обществеността са постигането на прозрачност относно 
енергийната и екологичната политика на Община Добрич, изграждането на 
взаимно доверие между общинската администрация и местната общност, както 
и по-силна обществена подкрепа за изпълнението на Плана.  

 

 основна цел 

Стимулиране на активния диалог и съпричастността на всички заинтересовани 
страни на местно ниво към процесите на формиране на добро и прозрачно 
управление, включително и чрез предоставяне на възможности на гражданите 
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и структурите на гражданското общество да изразяват мнението си за 
управлението на общината. 
 

 специфична цел 

Осигуряване на ясна, достъпна и разбираема информация за гражданите и 
бизнеса относно процесите в общинската администрация във връзка са 
изпълнението на Плана за действие. Специфичната цел бъде постигната чрез 
провеждането на широка кампания за информиране на обществеността за 
малко познати функции и отговорности на общинската администрация в 
областта на устойчивата енергия. 

 

3. Целеви групи 

Дефинирането на целевите групи е важно, тъй като всяка група има собствени 
нужди и приоритети. Определянето на информационните нужди на целевите 
аудитории отчита мненията, знанията и нагласите на конкретните обществени 
групи по отношение на наличието на информация, необходима за взимане на 
решения, свързани с доброто управление на общината като цяло и в частност 
при изпълнение на Плана. 
Основните целеви групи на стратегията са местна власт, представители на 
населението и обществеността, СГО, бизнес структури. Постигането на 
конкретните цели на настоящата стратегия зависи от планирането на обхвата и 
характера на основните послания, които да се отправят към приоритетните и 
кореспондентни целеви аудитории. Промените в съществуващите масови 
обществени нагласи налагат избор на стратегия за индиректен достъп до 
различни целеви аудитории. 
Насочената комуникация, която би могла да формира устойчиви представи и 
критерии за оценка сред представителите на приоритетните целеви аудитории, 
гарантира в много по-голяма степен постигането на крайните цели. Именно 
затова, за да бъде постигната трайна промяна в масовите нагласи е 
необходимо усилията да бъдат концентрирани към гарантирането на 
ефективна комуникация с целеви аудитории, които имат характера на 
референтни групи по отношение на значителни групи от населението. 
За постигане целите на Комуникационна стратегия тези групи могат да бъдат 
представени по следния начин: 

 Икономически и социално активни граждани; млади хора; 

 Групи граждани, изразяващи скептично отношение към действията и 
постиженията на местната власт; 

 Групи в неравностойно положение; 

 Неправителствени, браншови и други представителни организации; 

 Медии – регионални и национални, с фокус върху регионалните и 
специализираните медии; 

 Широката общественост. 
 
Чрез всяка една от тези референтни целеви аудитории ефективно могат да 
бъдат повлияни различни части от общите послания на настоящата стратегия. 
Работата с всяка от тези аудитории предполага специфични действия и 
комуникационни форми, които да гарантират индивидуализацията на подхода и 
в същото време, координираността на усилията за постигане на крайните цели. 
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4. Стратегически подходи 

Главната и специфичната цел на Плана „Енергийно устойчив Добрич 2020“  
могат да бъдат постигнати чрез прилагане на няколко основни подхода, които 
позволяват да се дефинират съответните типове дейности. Те са съобразени 
със съответните целеви групи и характера на посланията, насочени към тези 
целеви групи. 
 

 Публичност и работа с медиите 
Този подход осигурява информирането на широката общественост за 
разработеният План „Енергийно устойчив Добрич 2020“, неговите конкретни 
цели, приоритети и мерки.  
Основните действия за прилагане на този подход включват: 
Създаване на корпоративна идентичност на общината – еко-лого, емблема, 
мото и други знаци и символи, гарантиращи „разпознаваемостта“  на Община 
град Добрич сред широката общественост, потенциалните инвеститори, бизнес 
партньори и други заинтересовани страни; 

o Създаване на партньорства с местните и регионалните медии, напр. 
чрез сключени с тях договори за сътрудничество; 

o Публикуване на печатен и/или електронен бюлетин; 
o Организиране на журналистически посещения на ключови енергийни 

обекти на територията на Общината; 
o Провеждане на редовни срещи с журналисти с разпространяване на 

послания до всички заинтересовани страни относно рационалното 
оползотворяване на енергията; 

o Периодично публикуване на информационни материали по конкретни 
теми от Плана за действие, както информиране на обществеността за 
хода на неговото изпълнение; 

o Цялостно съдействие на местните медии при ежегодното провеждане 
на Общински дни на интелигентната енергия на Община град Добрич. 

o Включване на местните медии като партньори при различни тематични 
кампании, напр. световната кампания на WWF „Часът на Земята“ или 
Европейската инициатива „22 Септември – Ден без автомобили“.   

 
 Консултиране и обучение на местните партньори  

 

o За да се осъществи успешното промотиране на Община град Добрич и 
Плана „Енергийно устойчив Добрич 2020“ е необходимо чрез 
партньорства да се осигурят възможности за консултиране на местни 
заинтересовани страни по основни енергийни и екологични теми. 
Механизмите за това консултиране са няколко – обучения, 
разпространение на информационни материали, постоянни и/или 
периодични консултантски услуги, създаване на контакти с други 
общини за споделяне на добри практики и обмяна на опит в областта 
на ЕЕ и ВЕИ; създавате на информационно бюро за обслужване на 
гражданите по въпроси за устойчивата енергия и рационалното и 
използване.  
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 Промоция на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие 
„Енергийно устойчив Добрич 2020“   
Успехът на Енергийният план в голяма степен зависи от подкрепата на 
обществеността и бизнеса в общината и на държавните институции на 
всички равнища. Настоящата Комуникационна стратегия към Плана за 
действие „Енергийно устойчив Добрич 2020“ следва три главни цели: 

o Да осигурява прозрачност и отчетност пред обществеността за 

начина на изпълнение на Плана и за постигнатите резултати от 

осъществяването му; 

o Да привлича подкрепата на всички заинтересовани страни за 

постигане на целите на Плана; 

o Да генерира интереса на бизнес субекти от страната и чужбина 

към инвестиране в Община град Добрич. 

 
Основни групи дейности, които е необходимо да бъдат включени в 
Комуникационната стратегия са следните: 

o Публикуване и публично представяне на годишен отчет и на 

резултатите от прилагането на системата за мониторинг и оценка 

на изпълнението на Плана „Енергийно устойчив Добрич 2020“ ;  

o Разработване и разпространение на кратка брошура на Плана 

„Енергийно устойчив Добрич 2020“; 

o Поддържане на плодотворни връзки с медиите; 

o Създаване и поддържане на секция за ЕЕ и ВЕИ в интернет-

страницата на Община град Добрич; 

o Участие в национални и международни енергийни форуми; 

o Периодични представяне на постигнатите успехи в хода на 

реализацията на Плана „Енергийно устойчив Добрич 2020“ . 

 
Специфични комуникационни цели 

 

 Да стимулира участието и подкрепата на структурите на 

гражданското общество за осигуряване на добро и прозрачно 

управление в Община град Добрич при изпълнение на Плана; 

 Да разяснява цялостния ефект от доброто управление като по този 

начин допринася за по-активни действия от страна на 

заинтересованите страни на местно ниво; 

 Да предоставя информация за методите и средствата за 

осъществяване на комуникация по въпросите на прозрачното 

управление и превенцията на корупцията, като цялостна политика 

на Община град Добрич; 

 Да осигурява канали за комуникация между местната власт, 

населението, структурите на гражданското общество и бизнеса. 

 

Други специфични цели на Комуникационната стратегия, като част от Плана 
„Енергийно устойчив Добрич 2020“   
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 Гарантиране на прозрачност при фактическото изпълнение на 
Енергийната стратегия - прозрачната дейност на администрацията пред 
гражданите и бизнеса ще се постигне посредством осъществяването на 
планираните проучвания на общественото мнение относно 
прозрачността и достъпността  до административните услуги, 
изпълнението на мерки за популяризиране и публичност на структурите 
на общинската администрация, провеждането на дискусионни форуми и 
кръгла маса по актуални теми, свързани с предоставяната информация 
за административни услуги на гражданите и бизнеса. 

 Постигане на максимална ефективност на създадените механизми 
за повишаване на общественото доверие – тази цел може да бъде 
постигната чрез подготовка и провеждане на кръгла маса за разискване 
на теми свързани с устойчивото енергийно развитие на Община град 
Добрич, с участието на представители на гражданите, бизнеса, 
централните и местни власти, народни представители и др. 
заинтересовани страни.  

 

5. Основни форми на комуникация 
Комуникационната стратегия се основава върху няколко основни подхода в 
комуникацията: 

 Информационни кампании – про-активна информационна кампания, 
при която местната власт лансира теми и своята гледна точка към тях в 
зависимост от собствения си дневен ред. По този начин, институцията 
има възможност да провокира публичен дебат по определени теми и да 
аргументира собствената си позиция, следвайки собствената логика на 
комуникационната си стратегия. 

 Директна комуникация - Фокусът все повече се измества от 
провеждането на мащабни PR кампании към стимулиране на дискусиите 
и участието на хората и структурите на гражданското общество в 
изграждането на позиция по въпросите от местно значение. В 
допълнение към планираните информационни инициативи се предоставя 
възможност на отделните граждани да споделят с органите на местна 
власт своите очаквания и предложения. Членството на България в ЕС, 
изисква провеждане на непрестанен дебат, в който органите на местна 
власт имат водеща роля. Това предполага активен подход, включващ 
организиране на срещи на отговорните за вземане на управленски 
решения с представители на различни сектори и с населението на 
общината, както и използването на медиите за целите на директната 
комуникация. 
 

Комуникация чрез масовите медии 
Комуникацията чрез масовите медии включва: организиране и участие в 
пресконференции, брифинги и съобщения за медиите; неформални работни 
срещи и разпространяване на информация в отдалечените райони с ниско ниво 
на потребление на други медии; обмяна на опит с другите общини за 
представители на регионалните и местни медии. 
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 Работа с неправителствени организации 
Комуникационната стратегия подкрепя инициативи на гражданското общество, 
насочени към групи, които трудно могат да се достигнат чрез средствата за 
масово осведомяване. 
 

 Интернет 
Поддържане и актуализиране на интернет страницата на Община град Добрич; 
разпространение на електронни бюлетини. 
 

 Информационни материали 
Разпространение на информационни материали за Община град Добрич. 
Въпреки многото практики и опит за гражданско участие на местно ниво все 
още не може категорично да се обобщи, че всички или повечето местни 
решения се вземат с широко участие на гражданите и то по начин, който е 
институционализиран, известен и използван. В тази връзка местните власти 
следва да отворят своето управление за граждани и граждански организации, 
да позволят и да търсят тяхното участие в процеса на събиране на 
информация за проблеми и потребности, за анализ на ситуацията, 
идентифициране на проблемите, подреждането им по приоритет, в процесите 
на избор на алтернативно решение и в неговото реализиране.  
 

6. План за изпълнение на комуникационната стратегия 
Планът за изпълнение на комуникационната стратегия определя начина 

на провеждане и управление на комуникационната кампания. 
Целите на стратегията могат да се постигнат, като се приложат няколко 

основни подхода, които се операционализират в съответни типове дейности. Те 
са съобразени със съответните целеви групи и характера на посланията, 
насочени към тези целеви групи. 

Настоящият план за изпълнение обхваща десет годишен период, в който ще 
бъдат извършвани основни дейности като: 
 

1. Формиране на екип за изпълнение на Комуникационната стратегия в 
рамките на общинската администрация и изграждането на неговия 
капацитет за осъществяване на комуникационни кампании. 

2. Стартиране на дейностите по определяне на окончателните параметри 
на кампанията чрез определяне на календар на основните събития, 
които да бъдат включени в общия план за осъществяване на 
планираните дейности на общинска администрация Добрич. 

3. Осъществяването на целите на Комуникационната стратегия чрез 
определяне и изграждане на основни елементи от комуникационната 
кампания, избор на конкретни събития, които да бъдат използвани за 
целите на кампанията, изработване на специфични информационни и 
рекламни материали, съобразени с целевите аудитории и избраните 
комуникационни канали. 

4. Оценка на изпълнението на дейностите в съответния период като част от 
процеса на оценка на изпълнението на мерките, заложени в Плана 
„Енергийно устойчив Добрич 2020“. 
 

Изпълнението на целите на Комуникационната стратегия следва да се 
реализира чрез: 



 

Енергийно устойчив Добрич 2020 
 

97 

 

 Включване на събитията от културния календар на Община град Добрич 
като информационни поводи и възможности за надграждане на тяхното 
съдържание в посока разпространяване на информация, затвърждаване 
и разширяване на представата за добро и прозрачно управление на 
Община град Добрич. 

 Определяне на външни за общината (национални и международни) 
енергийни събития (изложения, панаири, конференции и различни 
форуми), чрез участието, в които общината ще получи информация за 
нови механизми и внедрен сполучлив опит за достигане по най-
ефективен начин до устойчиво енергийно управление и също така ще 
има възможност да представи предприетите и осъществени стъпки в 
тази насока. 

 
Планът е свързан с осигуряване на възможности за: 

- предоставяне на информация; 
- идентифициране на проблеми; 
- повишаване нивото на разбиране; 
- генериране подкрепа за инициативата и програмите за добро и 

прозрачно управление на Община град Добрич; 
- набиране и насочване на вътрешната подкрепа за развитието на 

общинските дейности в енергийната политика на общината.  
 

Дейностите са продуктите на вложените ресурси. Съобразно тези ресурси и 
аудиториите, към които са насочени, дейностите от плана за изпълнение на 
Комуникационната стратегия са групирани в следната типология: 

o Информационните дейности са свързани с установяване на постоянен 
поток от информация, разработена в съответствие с информационните 
нужди на различните целеви аудитории. Основна цел на 
информационните дейности е изграждане на желаната представа за 
Община град Добрич сред широката аудитория като община с добро 
енергийно управление и активна политика в областта на  прозрачно 
управление. 

o Разяснителните дейности са свързани със запознаване на целевите 
групи с възможностите, условията, процедурите и др., свързани с 
участието на аудиториите в процесите на местно управление и взимане 
на решения. Разяснителните дейности запознават с добри практики в 
сферата на интелигентното  управление на енергията. 

o Образователните дейности целят да засилят знанията и търсенето на 
информация и услуги, свързани с определени теми за доброто 
управление на общината. 

o Промоционалните дейности популяризират водещите идеи на Плана в 
подкрепа на доброто енергийно управление и са основен инструмент за 
разпространение на специфично насочена информация. 

o Дейностите тип “събития” включват празници, спортни състезания, 
концерти и т.н., които по своята същност също спадат към 
промоционалните дейности. 
 

Планът за изпълнение е съобразен с идеята за създаване на устойчиви 
взаимоотношения с гражданите, неправителствените организации, бизнеса и 



 

Енергийно устойчив Добрич 2020 
 

98 

други структури на гражданското общество на територията на Община град 
Добрич. 
Като част от комуникационната политика информационният поток между 
общинската администрация, като изпълнител на Плана, и обществеността 
трябва да протича едновременно посредством формален и неформален обмен 
и постоянен диалог с открит, изчерпателен и надежден характер. 
Подходите за привличане участието на местни граждани най-общо включва 
следните инструменти: 

 Комуникация между екипа за изпълнение на дейностите и служителите от 
Община град Добрич, чрез: 
- Писмена кореспонденция; 
- Електронна кореспонденция; 
- Телефонни разговори; 
- Общуване лице в лице. 

 Организиране на информационни срещи и обществени обсъждания на 
подходящи места, предварително съгласувани с общинската 
администрация: 
- Изпращане на покани до всички заинтересовани страни; 
- Разпространение на информационни листовки, брошури и други 

изготвени за целта информационни материали; 
- Публикуване на прес-съобщения за датата, мястото и часа на 

провеждане на събития в местни медии; 

 Изготвяне и предоставяне на план-график за провеждане на 
информационните събития и съгласуването му с общината 
- Съблюдаване на принципа за регулярност, навременност и 

актуалност на обсъжданите теми; 
- Избиране на подходящи дати и други съпътстващи събития; 

 Комуникация между екипа за изпълнение, служителите в 
администрацията и заинтересованите страни 
- Разработване на подходящи продукти (информационно въпросници, 

анкети, др.) и тяхното разпространение сред местните 
заинтересовани страни за събиране на данни и информация за 
енергийната обстановка; 

- Представяне на ясни и конкретни отговори на поставените въпроси 
чрез използване на различните комуникационни канали; 

 
7. Индикатори за оценка и анализ  

 
 Брой проведени проучвания за диагностициране на 

вътрешноорганизационните проблеми в администрацията (Звеното за 
управление на енергия или енергийният мениджър) и проблемите при 
взаимодействието между администрацията и граждани, НПО, бизнес, 
медии (анкети, въпросници и събеседвания);  

 Мониторинг на работата на администрацията и въвеждане на добри 
практики; 

 Брой проведени кръгли маси за насърчаване на партньорството и 
сътрудничеството между страните, заинтересовани от подобряване на 
устойчивата енергийна политика на Община град Добрич; 
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 Брой изготвени „Препоръки“ към администрацията за прилагане на 
конкретни мерки или въвеждане на добри практики в областта на ЕЕ и 
ВЕИ; 

 Брой изготвени „Предложения“ за промени на нормативни, стратегически 
или други документи, чрез които да се постига повишаване 
капацитивността на общинската енергийна политика;  

 Брой издадени и разпространени наръчници и брошури със споделяне 
опита и добрите практики в сферата на ЕЕ и ВЕИ.  

 Постигане на по-добро ниво на взаимодействието на структурите на 
гражданското общество и местното енергийно звено; 

 Брой проведени обучения за повишаване на капацитета на енергийните 
специалисти в общинската администрация; 

 Брой НПО, медии и представители на бизнеса, които общината е успяла 
да ангажира за каузата на Енергийната кампания и формирани 
препоръки и процедури за промяна на работата на общинските 
служители. 

 
8. Ресурси  

Необходимите ресурси за изпълнение на Комуникационната стратегията са: 

 Човешки – тук се включват членовете на Звеното за управление 
на енергия и/или енергийният мениджър на Община град Добрич, 
отговорниците за изпълнение на дейностите по Енергийната 
стратегия, служителите на общинската администрация и 
Общинския съвет, НПО и СГО, медии; 

 Информационни – тук се включва необходимото осигуряване с 
компютърна техника, аудиовизуална техника, мултимедия, 
интернет, он-лайн проучвания и анкети; 

 Финансови – необходимите средства за изпълнение на 
планираните дейности ще бъдат осигурявани от общинския 
бюджет. Освен това ще се търсят възможности за финансиране от 
различни европейски програми, като например Интелигентна 
енергия за Европа ІІ.  

 

9. Очаквани резултати 

В резултат на изпълнение на Комуникационната стратегия се очаква да 
настъпят устойчиви промени, които да позволяват: 

 работата и резултатите от дейността на общинската 
администрация и нейното ръководство да станат по-видими и ясни 
за гражданите на общината; 

 гражданите  да бъдат широко информирани за изпълнението на 
Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Община 
град Добрич  2010 г. – 2020 г.  

 отделните граждани и формалните структури на гражданското 
общество да имат компетенциите да участват активно в процеса 
на взимане на решения на местно ниво, касаещи бъдещето 
енергийно устойчиво развитие на Общината; 

 гражданите да участват активно в процеса на изпълнение на 
Плана; 



 

Енергийно устойчив Добрич 2020 
 

100 

 чрез създаденото енергийно бюро в информационния център на 
администрацията да продължат да бъдат обслужвани граждани по 
въпроси за енергийна ефективност и рационалното потребяване 
на енергията, ВЕИ, източници на финансиране, участие в 
демонстрационни проекти и други възможни мерки. 

 

10. Предложение за комуникационен микс 

На комуникацията с обществеността трябва да се гледа като на инструмент за 
провеждане на местна политика и тя трябва да се основава на активен диалог с 
местната общност. Комуникационният план демонстрира основните модели за 
комуникация, както и елементите на комуникационните цикли. Неговата цел е 
да определи целевите групи. Той трябва да съдържа ясно формулирани цел, 
послания и средства за комуникация. Откроени са комуникационните канали, 
чрез които посланията ще достигнат най-пряко и с най-голяма ефективност до 
съответните целеви аудитории: 
 

 Интернет – национална аудитория, международен и национален бизнес, 
местен бизнес, граждани; 

 Местни медии – общински управи на съседни общини, местен бизнес, 
граждани; 

 Национални медии – национална аудитория, национален бизнес, 
национални власти; 

 Специални информационни събития (пресконференции, 
прессъобщения) – национална аудитория, национални власти, 
национален бизнес, местен бизнес, граждани, местни медии; 

 Публикуване на изследвания и анализи – международен и национален 
бизнес, местен бизнес, граждани; 

 Разпространение на презентационни материали (изложби и 
промоционални събития) – инвеститори, гости на общината, партньори 
по проекти; 

 Организиране на събития - периодично представяне на инвеститори – 
външни и инвестиции от местен бизнес, граждански и бизнес инициативи, 
свързани с енергийната политика на администрацията и изпълнението на 
Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Община град 
Добрич 2010 г. – 2020 г.  

 Популяризиране на проекти на Общината в подкрепа на устойчивото 
енергийно развитие на местно ниво. 
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ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ 

 

Какво представляват Общинските дни на интелигентната енергия? 

Общинските дни на интелигентната енергия (ОДИЕ) дават на местните власти 
възможност да демонстрират своя ангажимент към постигането на целите на 
ЕС, в частност ангажиментите по инициативата „Споразумението на 
кметовете“, свързани с енергията и предотвратяването на промените в климата 
на местно равнище, и да покажат на своите съграждани, че поемат водещата 
роля. Общинските дни на интелигентната енергия са великолепно средство за 
създаване на връзки между общинското ръководство, гражданите и местните 
заинтересувани лица и за комуникиране с тях по проблемите на енергийната 
ефективност, използването на възобновяеми енергийни източници и връзката 
между потреблението на енергия и промените в климата. 

Общинските дни на интелигентната енергия включват различни събития и 
мероприятия, организирани от Общината, в тясна връзка с местните 
институции. Това са: посещения на обекти, в които се използват възобновяеми 
енергийни източници; детски състезания за деца и младежи; срещи; 
презентации; изложби; прожектиране на филми и др. Така биват обхванати 
хиляди граждани, като се очаква и ще се приветства подкрепа от местни 
спонсори. 
 
Препоръки за организиране на Общинските дни на интелигентна енергия  

 

 По-добра комуникация преди ОДИЕ: Осигуряването на партньорство с 
пресата и медиите е от жизненоважно значение за успеха на ОДИЕ и е 
реализирано с успех в повечето градове, особено по време на и след 
съответното събитие. Препоръчително е подаване на по-добра 
информация преди планираните ОДИЕ чрез различни комуникационни 
средства: телевизията, местната преса, радиото, плакати и 
разпространяване на проспекти по пощата или страници в Интернет.  

 

 Ангажиране на спонсорите: Тъй като общините обикновено не 
разполагат с големи бюджети за такъв тип дейности, те трябва да 
получат по-голяма помощ от местните енергийни агенции, местните 
заинтересовани страни, производителите на оборудване и др. 
 

 Повече инструменти за пропагандиране сред обществеността: 
Материалите за раздаване могат да осигурят по-добра и по-дълготрайна 
пропаганда. Някои примери за това са компактдискове, тениски, моливи, 
спортни шапки, чанти, ключодържатели, балони и др., със съответно еко-
лого или логото на Общината. 

 

 Привличане на известни хора: За участие в ОДИЕ трябва да бъдат 
поканени популярни личности, като например спортисти, артисти, 
музиканти или видни политици от общината с цел привличане на повече 
внимание от страна на населението към това събитие. 
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 Обединяване на ОДИЕ: ежегодно традиционна събитие (25-ти 
Септември – Ден на град Добрич), общински празници, културни 
събития, регионални и общински панаири и изложби, филмови 
фестивали, театрални постановки и изложби. 
 

 По-добро подбиране на времето на провеждане: В идеалния случай 
ОДИЕ трябва да бъдат организирани с продължителност няколко дни, за 
предпочитане един почивен ден от края на седмицата и един работен 
ден – през почивния ден вниманието е насочено повече към 
семействата, докато студентите и учениците извършват посещенията 
повече през работните дни. Трябва да бъдат взети под внимание и 
сезона и метеорологичните условия, особено за мероприятията на 
открито. 
 

 По-голям брой празнични атракции: Една добра възможност за 
привличане на повече граждани са добрите щандове с регионални ястия, 
концерти на популярни певци, кратки пиеси по въпросите на ВЕИ, 
изпълнявани от деца и студенти и др. 
 

 По-добър избор на мястото: Внимателно трябва да обмисли и подбере 
местоположението, на което общината ще провежда съответните 
мероприятия, така че да има достатъчно място за дискусии и 
информативни семинари. 
 

 Дни на откритите врати в местни заинтересовани фирми: Например 
топлофикационни дружества, фирмите за обществен транспорт, 
централи за биогаз или други производители на енергия от ВЕИ, като 
част от кампанията във връзка с ОДИЕ. 
 

 Повече информационни материали: Колкото е по-голямо 
разнообразието и количеството на информационните материали, 
толкова по-добре могат да бъдат демонстрирани дейностите и 
технологиите. 

 

Как да се организират Общинските дни на интелигентната енергия? 
 

 Създаване на организационен съвет в рамките на общинския съвет и/или 
администрация; 

 Среща с местните партньори (бизнеса, други администрации и т.н.) и 
представители на гражданите (училища, детски заведения, граждански 
сдружения и т.н.) – може да се обсъди тяхното участие в организирането 
на Общинските дни на интелигентната енергия и евентуалното 
спонсорство; 

  Избор на подходяща дата (възможно е Общинските дни на 
интелигентната енергия да се организират успоредно с друго събитие в 
града – дни на града, изложби и панаири, седмици/дни на енергията 
и/или мобилността и т.н.); 

 Избор на подходяща форма (възможно е ОДИЕ да бъдат организирани в 
рамките на друго европейско, национално, регионално или местно 
мероприятие); 



 

Енергийно устойчив Добрич 2020 
 

103 

 Изготвяне на план-график за организаторите на ОДИЕ; 

 Изготвяне на подробна програма за ОДИЕ; 

 Разпределение на задачите – кой за какво ще отговаря (особено важна е 
ролята на отдела за връзки с обществеността към общината); 

 Комуникация и пропагандиране преди, по време на и след ОДИЕ и 
подготовка на информационна кампания (диплянки и плакати, 
информация по радиото, телевизията и местния печат); 

 Разпращане на покани (до всички жители и съседните общини), 
подготовка на материалите, които ще се раздават на посетителите по 
време на ОДИЕ; 

 Мониторинг и оценка (формуляри за оценка за участниците и 
посетителите, формуляр за оценка от Организационния съвет, е-форум 
по темата “Общински дни на интелигентната енергия”) препоръки и 
примерни действия при ОДИЕ. 

 

Действия, при които Общината поема водещата роля 
 

 Общинско меню за пестене на енергия – списък на прости действия, 
предприети от града и стимулиращи гражданите да направят същото 
(Примерно меню: понеделник – насърчават се всички да се придвижат до 
работата с велосипеди; вторник – при напускане на офиса всички да 
загасват лампите и да изключват офис техниката; сряда – термостатът 
да се намали с един градус, за да се спестят до 10% от сметката за 
енергия...); 

 Официално съобщение за присъединяване към Споразумението на 
Кметовете и изпълнение на ангажиментите от страна Общината; 

 Ангажимент едно или повече действия да продължат да се изпълняват 
през цялата година; 

 В общинската администрация да се открие информационно гише за 
предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност в 
Общината (за пропагандиране на дейности за икономия на енергия); 

 Официално обявяване на Плана за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Община град Добрич  2010 – 2020 г.; 

 Публично откриване на Общинско енергийно бюро; 

 Организиране на “Ден без автомобил” (поемане на ангажимент в рамките 
на „Седмицата на мобилността”); 

 Момент на “загасване на осветлението” във всички общински сгради и в 
домакинствата; 

 Бизнес закуски на тема “Енергийна ефективност” за местните стопански 
субекти. 
 

Работа с гражданите и с местните заинтересувани лица 
 

 Семинари за изменението на климата и връзката му с 
енергоспестяването, предоставяне на примери за прости мерки 
(например топлоизолиране на жилищните сгради, избор на 
устойчив/обществен транспорт, които гражданите могат да предприемат, 
за да намалят енергопотреблението и съответно сметките си за енергия); 
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 Семинар за сертификатите за енергийни характеристики, каква е ползата 
от тях за собствениците на сградите; 

 Ден на отворените врати в местната фирма за централизирано 
топлоснабдяване,  за производство на енергия от ВЕИ,  за обществен 
транспорт и т.н.; 

 Енергийният мениджър може да организира семинар, на който да 
представи  опитът на Общината в областта на енергийната ефективност 
и ВЕИ, участието в различни европейски проекти, изпълнението на 
Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Община град 
Добрич 2010–2020 г., както и съпътстващите комуникационни дейности 
по реализацията му (например снимки, видеоматериали и съобщения за 
ОДИЕ); 

  Сесия на общинския съвет, посветена на общинското енергийно 
планиране – открита за всички местни заинтересувани субекти, 
гражданите, общинските служители; 

 Публично обсъждане на инвестиционните пакети от Плана за действие и 
сферата на енергийната ефективност, ръководено от професионални 
модератори; 

 Представяне на успешни публично-частни партньорства и проекти; 

 Изложби на малки и средни предприятия (пропагандиране на енергийно 
ефективно осветление, изолации, прозорци и т.н.); 

 Демонстрация на емисиите, отделени в този ден (по време на ОДИЕ); 

 Образователни игри на тема енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници; 

 Инфрачервена камера или измерване на потреблението на енергия и/или 
вода – демонстрация; 

 Демонстрация на инструментите за изчисляване на енергийната 
ефективност; 

 Провеждане на анкета / конкурс на енергийна тема. 
 

Културни мероприятия 
 

 Концерт на местни групи с цел повишаване на информираността по 
проблемите на климата, пресконференция с групата по въпросите на 
изменението на климата и енергоспестяването; 

 На тези мероприятия да бъдат канени известни спортисти; 

 Демонстрации и/или изложби по различни европейски и национални 
кампании (например ЕКОПАК, Дисплей, Имаджин и др.); 

 Филмов фестивал – филми, посветени на енергийната ефективност, 
изменението на климата (например “Неудобната истина” на Ал Гор, 
образователни филми от Европейската комисия и др.); 

 Театрална постановка посветена на проблемите, свързани с 
изменението на климата и опазването на околната среда (например чрез 
партньорство с театрална школа, ако има такава, а също и за 
намаляване на разходите). 
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Работа с училищата 
 

 Конкурси в училищата – рисунки, снимки, литература, художествени 
занаяти, танци, спорт – на тема (или в името на) пестене на енергия в 
училищата. Тези дейности могат да привлекат и спонсори (например за 
церемонията по награждаването); 

 Театрална постановка посветена на изменението на климата и 
опазването на околната среда в различните страни. Учащите могат да 
изследват екологичния портрет на личности или страни (всеки ученик ще 
представлява отделна страна); 

 Енергийни обследвания в училищата, извършени от самите ученици – 
събиране на данни за потреблението на енергия, търсене на мерки за 
евентуални икономии на енергия (прозорци, осветление, затваряне на 
вратите...); 

 Спортни състезателни игри между различни училища и/или детски 
заведения (например вело походи, вело състезания и т.н.); 

 Конкурсни изложба за детска рисунка по различни енергийни и 
екологични теми;  

 Образователни дейности и програми – изложба, организирана от 
производители на енергия от различни ВЕИ с цел да се покажат и 
разяснят на юношите и девойките технологиите за повишаване на 
енергийната ефективност и за производство на енергия от ВЕИ; 

 Организиране на посещение с учениците на най-близкия производител 
на енергия от ВЕИ; 

 За детските градини – куклен театър за основните понятия за 
енергийните източници; 

 Презентация и обсъждане на ученически изследователски проекти за 
енергийна ефективност. 

 

Потенциални партньори: 
 

 Местни субекти; 

 Училища, детски заведения; 

 Граждани / домакинства; 

 Малки и средни предприятия; 

 Промишлени предприятия; 

 Публичните администрации; 

 Фирми за социално жилищно задоволяване; 

 Здравни заведения (болници, ....); 

 Енергийни агенции / Агенции за развитие; 

 Представители на регионални и/или национални органи на властта; 

 Спонсори. 
 

Как да бъде организирана комуникацията във връзка с Общинските дни на 
интелигентната енергия? 
 

 Местни средства за масово осведомяване – информиране на  
журналистите от общинския вестник и местната телевизия, покана за  
участие в организирането на Общинските дни на интелигентната енергия; 
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 Национални средства за масово осведомяване – общината може да се 
популяризира чрез националните медии за конкретни изключителни и 
иновативни дейности;  

 Мрежи от градове (национални сдружения на местни власти, тематични 
мрежи като “Здравословни градове”, “Градове на велосипедистите” и т.н.) 
– може да се установи тясно сътрудничество с мрежите и сдруженията 
на градовете, за да се  пропагандират  Общински дни на интелигентната 
енергия на Добрич и на национално равнище; 

 Училища – информиране на учителите, учениците и родителите чрез 
редовни срещи; включването им в организирането на ОДИЕ; 

 Кампания по въпросите на изменението на климата с участието на 
гражданите; 

 Интервю с Кмета (Заместник-Кмета, енергийния мениджър,) по радиото 
преди събитието - VIP изявление на тема опазване на климата и/или 
енергоспестяването; 

 Интервюта с местни представители, които имат отношение към 
интелигентното използване на енергията; 

 Подвижни билбордове; 

 Печатни материали по различни енергийни проекти, в които Община град 
Добрич е партньор; 

 Рекламни средства (плакати, компакт дискове, тениски, видео клипове, 
диапозитиви по местната телевизия, моливи, спортни шапки, еко-
торбички, балони, безплатни компактни флуоресцентни лампи за 
публична реклама – за гражданите и участниците); 

 Включване на известни личности и авторитети за привличане на повече 
внимание към конкретно събитие (концерти, театрални постановки, ....) 
 

Как да бъде измерен успеха на Общинските дни на интелигентната 
енергия? 
Критерии: 

 Брой на местните участници (училища, фирми, граждани), които са се 
присъединили към ОДИЕ като партньори; 

 Брой на гражданите, посетили мероприятията; 

 Оригиналност на предприетите действия; 

 Пропагандиране в средствата за масово осведомяване; 

 Устойчиво партньорство/комуникации – между общината и жителите. 
 
Експерименталните, демонстрационните и пилотните проекти могат да служат 
като ефективни инструменти за верификация на заложените показатели в 
Плана за действие за устойчиво енергийно развие на Община град Добрич 
2010 - 2020г., както и за улесняване на същинското му изпълнение. Целевите и 
добре структурирани партньорства между общинската администрация и 
местните бизнес субекти, домакинствата и гражданското общество осигуряват 
основа за успешно изпълнение на Енергийната политика и постигане на 
устойчиво въздействие върху развитието на Община град Добрич като цяло. 
Успешно реализираната комуникационна стратегия е най-добрият механизъм 
за изграждане на обществено доверие и мобилизиране на обществена 
подкрепа за изпълнението на Плана за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Община град Добрич 2010 – 2020г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Планът за действие за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 
2010-2020г. „Енергийно устойчив Добрич 2020“ е документ, който е изцяло 
базиран на предложените в Споразумението на Кметовете категории, тъй като 
град Добрич е един от първите български градове, включени в тази Европейска 
инициатива. В Плана са заложени цели и са изведени приоритети на база 
експертния анализ на състоянието и реалните възможности на Общината да 
изпълнява мерки за подобряване на енергийната ефективност и разумното 
използване и управление на енергията. Където това е възможно, са посочени 
средствата, необходими за постигане на поставените цели, очакваните 
икономии на енергия и съответно спестените въглеродни емисии.  
Настоящият План за действие е отворен документ, който следва да бъде 
актуализиран при възникване на нови обстоятелства и документи. 
 
Ограничаването на ефекта от климатичните промени на местно ниво се състои 
в осъществяването на визия за едни освежени и благоприятни за живеене 
градове, чрез обновяване на нашите сгради, подобряване на местната 
енергийна инфраструктура и рационализиране на градския транспорт. В тази 
перспектива намаляването на СО2 емисиите на градовете означава създаване 
на нови работни места, на по-привлекателен за обитаване град, с подобрено 
качество на живот. 
В този смисъл, Община град Добрич води целенасочена политика в областта 
на енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Енергийният мениджмънт 
на общината е съвкупност от дейности, насочени към контрол и анализ на 
потреблението на енергия, планиране и внедряване на мерки за намаляване на 
енергийните разходи и за повишаване на енергийната ефективност, както и 
организиране на структури на общинско ниво, отговорни за провеждане на 
политиката за повишаване на енергийната ефективност, която води до 
устойчиво развитие на Общината. 
 
Ние сме силно мотивирани и се стремим да бъдем модел на устойчиво 
развиваща се европейска община, с ниско потребление на енергия, намалени 
въглеродни емисии и добре опазена околна среда. 
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Използвани съкращения: 
 
АЕЕ – Агенция за енергийна ефективност; 
АБЧО – Асоциация на Българските Черноморски Общини, Варна; 
БГВ – битово горещо водоснабдяване; 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници; 

ЕЕ – енергийна ефективност; 

ЕМ – енергиен мениджър; 

ЕМС – енергийна мониторингова система; 

ЕнЕфект – Център за енергийна ефективност, София 

ЕСКО – компания за енергийни спестявания; 

ЕС – Европейски съюз; 

ЕСМ – енерго-спестяващи мерки; 

ЗЕЕ – Закон за енергийната ефективност; 

ЗУЕ – Звено за управление на енергията, в структурата на Общината; 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околната среда, Варна; 

кВт/кВтч – киловат/киловат час; 

МВт/МВтч – мегават/мегават час; 

МСП – малки и средни предприятия; 

м2 – квадратен метър; 

НПО – неправителствена организация; 

ОДИЕ – Общински дни на интелигентната енергия; 

ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ – Общинска мрежа за енергийна ефективност 

„ЕкоЕнергия“, София; 

ПДУЕ – План за Действие за Устойчива Енергия; 

ПСОВ – пречиствателна станция за отпадни води; 

ПЧП – Публично-частно партньорство; 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна; 

РЗП – Разгъната застроена площ 

СГО – Структури на гражданското общество; 

СО2 – Въглероден диоксид; 

т/год. – тон годишно; 

TJ – тераджаул; 

ФЕЕ – Фонд за енергийна ефективност; 

ЦДГ – целодневна детска градина; 

GWh – гигават час; 
WWF – World Wild Found of Nature 
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Източници: 
 

 Общинско енергийно планиране – наръчник за общински ръководители и 
специалисти, 2010г., ЕнЕфект, София; 

 How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook of EC; 

 Стратегия за прозрачно управление и превенция на корупцията на МДАР; 

 План Добрич 2020 

 Общинска енергийна програма 2008-2013г. на град Добрич; 

 Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011-
2020г.; 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие 2011-2020г. на 
Община Ихтиман; 

 План за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2010 – 2020 г.; 

 Energy efficiency measures in south-east European municipalities and the role 
of national associations and NALAS, 2010, NALAS 

 Covenant of Mayors in the process of sustainable development of City of 
Zagreb, March 2011; 

 www.burgas.bg 

 www.ubssla.org 

 www.bgeef.com  

 www.seea.government.bg 

 www.eumayors.eu 

 www.ecoenergy-bg.org 

 www.eneffect.bg 

 www.managenergy.net 

 www.energymnodel.eu 

 www.eco-manager.com 

 www.energy-cities.eu 

 и други. 
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