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 Добрич е град, който в продължение на стотици годи-
ни е съчетал вековните традиции и драматичното минало с 
оживеното настояще. Това е един град, чиято съдба е зави-
наги свързана със съдбата на страната и ще остане символ 
на вечното съществуване на България. 
 Гледайки далеч в бъдещето, днес Добрич изгражда 
своя имидж на модерен и бързо развиващ се европейски 
град, създавайки име на център на иновации, творческа 
енергия и красота. 
 По своя път Добрич се надпреварва за икономически 
просперитет и благосъстояние. Това се дължи предимно на 
най-ценния ресурс на града – неговите жители – тези, които 

със своята инициатива и грижи мечтаят за бъдещето на техния роден град. Те правят това с любов и отго-
ворност и знаят много добре, че днешният ден е тази малка стъпка, която ще отведе Добрич до неговото 
заслужено място в историята на България и света. 
 Със своето богато минало и съвременно развитие към днешна дата, Добрич може да предложи 
всичко, което бихте искали да изпитате. 

 През последното десетилетие борбата с изменението на климата се е превърнала в един от основ-
ните приоритети в света, а основният фактор в борбата с климатичните промени е поставянето на амби-
циозни цели за намаляване на емисиите CO2. Всеки от нас има своята роля – от отделните хора до бизнеса, 
големите организации и правителството – всички ние имаме отговорността да работим заедно, за да по-
стигнем тези цели и да управляваме ефективно използването на енергията. 
 Следващите години ще бъдат посветени на създаването на партньорства и взаимоотношения с 
всички, които могат да видят предимствата на разумните решения, свързани с климата и да помогнат за 
превръщането на думите в действия. 

Нека действаме заедно СЕГА! 

Детелина Николова
Кмет на Община Добрич
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 Добрич е един от осемте европейски града, които участват в проекта „Imagine 2050 Roadmap“ („Да си предста-
вим Пътна карта 2050“), финансиран от  Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз и 
програмата INTERREG IVC. INTERREG IVC осигурява финансиране за междурегионално сътрудничество в цяла Европа 
и се осъществява в рамките на целта на Европейската общност за териториално сътрудничество.

 1.1. Нашите градове-партньори

Мюнхен (Германия) Лил (Франция) Оденсе (Дания) Фигерес (Испания) Модена (Италия) Бистрица (Румъния) Добрич 
(България)

 

Всички градове-партньори получават практическа подкрепа от енергийни градове, които координират проекта и 
неговите академични партньори от Университета в Хамбург, които сравняват процеса на местно ангажиране на гра-
довете-партньори. Екипът на проекта използва и обменя най-добри практики, за да се разбере многообразието на 
включените политически процеси. 
 Проектът също така включва участници в европейските форуми, избрани на местно ниво, които обменят идеи 
за едно устойчиво общество в бъдеще. Инициативата IMAGINE („Да си представим“) представлява платформа за про-
гнозиране, сътрудничество и обмен, водещи до действия и промяна. Проектът бе стартиран през 2012 г. и се при-
ключва в края на 2014 г. 
 Пътната карта ще се използва от общината като дългосрочен стратегически документ, предоставящ ръководни 
принципи за бъдещето. Темпът на промяна в тази област е бърз и затова пътната карта ще се обновява, както се изис-
ква през следващите години. 
 Imagine („Да си представим“) 2050 е възможност за града да погледне отвъд нормалните времеви рамки и 
граници на мислене на местното управление и да разбере стремежите на заинтересованите страни за бъдещето на 
техния град в дългосрочен план. Добрич е модерен град с история на възприемане на предизвикателствата на бъ-
дещето. С този документ градът има за цел да бъде пътеводител за успешни и устойчиви общности през следващите 
десетилетия. 
 Енергията в един град е повече от топлината и светлината. Тя поддържа града жив и развиващ се, с увереност 
да създаде процъфтяваща местна икономика, висока заетост и по-добро качество на живот за всички граждани. 
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1 цитати от Рамката за политиките в областта на климата и енергетиката в периода 2020-2030 година
2 Изготвен в рамките на Споразумението на кметовете – www.eumayors.eu

 1.2. Обобщение

 Като собственици и оператори на общински услуги и инфраструктура, местните управления в много случаи са 
в най-добра позиция да играят водеща роля за проекти за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ) на местно равнище. От друга страна, те са основните участници в развитието на благоприятни пазар-
ни условия за публичните и частните инвеститори, както и за доставчиците на продукти и услуги. И защото общините 
играят важна роля в създаването на мерки за енергийна ефективност и развитието на пазарите за възобновяема 
енергия. Според различните статистически данни около 65-75% от законодателството на ЕС се прилага на местно 
ниво. 
 Според препоръките относно политиката, когато последните научни данни на Междуправителствен комитет 
по изменение на климата ни предупреждават за влошаване на глобалното затопляне и ефектите от него, Комитетът 
на регионите1 призовава ЕС да заложи на три печеливши цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г., които 
да бъдат задължителни: 
  Намаляване на емисиите на парникови газове с 50% в сравнение с 1990 г.; 
  40% дял на енергията от възобновяеми източници, изразен като национални цели; 
  Намаляване на потреблението на първична енергия с 40% в сравнение с 2005 г., което се постига чрез по-
вишаване на ефективността, също изразена като национални цели. 
 Тези три цели са необходими, за да ни дадат възможност да предотвратим катастрофално покачване на тем-
пературата с повече от 2°C и да постигнем дългосрочната цел на ЕС (намаляване на емисиите на парникови газове с 
80-95%);

 Разработването на този стратегически документ се основава на Националната енергийна стратегия до 2020 г., 
която представлява основен документ, одобрен от Министерския съвет на България. Основните приоритети на тази 
национална стратегия могат да се обобщят в следните пет цели:
 1. Гарантиране на сигурността на енергийните доставки;
 2. Постигане на целите, определени за енергията от възобновяеми източници;
 3. Повишаване на енергийната ефективност;
 4. Създаване на конкурентен енергиен пазар;
 5. Защита на интересите на потребителите.
 Тези приоритети определят и визията на правителството за енергията през следващите години:
  Поддържане на безопасна, стабилна и надеждна енергийна система;
  Подпомагане на енергийния сектор, който остава водещ отрасъл на българската икономика;
  Наблягане върху чиста и ниско емисионна енергия като например ядрена енергия и енергия от възобновя-
еми източници;
  Намиране на подходящ баланс между количество, качество и цени на електрическата енергия, произвеж-
дана от възобновяеми източници, ядрена енергия, въглища и природен газ;
  Гарантиране, че енергийните компании се управляват по прозрачен, ефективен и изключително професи-
онален начин.

 Пътната карта представлява дългосрочна стратегия за енергийно устойчив Добрич. Пътната карта е продукт 
на проекта Imagine („Да си представим“) 2050, съставен от интервюта с лицата, вземащи решения; работни срещи 
на заинтересованите страни; семинари с градовете-партньори и обществено обсъждане. Пътната карта за 2050 г. се 
основава главно на Плана за действие за устойчива енергия (ПДУЕ)2. Също така, пътната карта се основава на същест-
вуващите документи за стратегическа политика: 
  Общински план за развитие на Добрич 2014-2020 година;
  Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 2014-2020 година;
  Общинска енергийна програма 2014-2020 година;
  Добрич 2020;
  Общинска програма за опазване на околната среда 2014 година.
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 Визията на пътната карта е: През 2050 г. Добрич ще бъде град, който управлява своите енергийни ресурси по 
ефективен и стабилен начин, с екологичен икономически растеж. Градът ще предлага висококачествени услуги на 
населението, здравословна и достъпна среда и значителни перспективи за бизнес инвестиции. 
 Мотивацията на община Добрич да подобри устойчивостта в дългосрочен план е породена от политическата 
информираност за неизползваната енергийна ефективност и възможностите за енергия от възобновяеми източници, 
както и тяхното положително влияние върху местното развитие. Общата цел на визията е да се подобри качеството 
на живот и енергийния комфорт за всички, с по-ниски разходи и чрез постигане на децентрализирано енергоснабдя-
ване от възобновяеми източници и чрез прилагане на интегрирани мерки за енергийна ефективност.
 Община Добрич има отговорността да намали емисиите CO2 на своята територия чрез подобряване на енер-
гийната ефективност на жилищните и обществени сгради, общественото улично осветление, индустрия, както и енер-
гийната ефективност на обществения и личен транспорт. 
Амбициозните дългосрочни цели на града ще се постигнат чрез значителни подобрения на енергийната ефектив-
ност и преминаване към местна енергия от възобновяеми източници. Следващите години ще бъдат посветени на 
изграждането на стратегически взаимоотношения с партньори, насочени върху мъдри решения, свързани с климата 
и подпомагане на планираните действия. 
С намаляването на зависимостта на града от външни енергийни източници, местната икономика ще бъде по-стабил-
на в лицето на външния икономически натиск, базиран на изкопаемите горива. Икономика, основана на изкопаеми 
горива, се свързва с външна верига на енергийни доставки, свързаните с тях работни места и икономически растеж 
извън населеното място. Развитието на местните ресурси и доставки ще доведе до създаването на нови производства 
и работни места, подобрявайки икономиката на местно равнище. 

 В Добрич дългосрочното планиране е насочено към устойчиво енергийно бъдеще на общинско ниво в три 
етапа – планиране, изпълнение и мониторинг, като всички етапи се оценяват в съответствие с икономическите, соци-
ални, екологични и културни аспекти. 

 2. КАК Е ИЗГОТВЕНА ТАЗИ ПЪТНА КАРТА 

 2.1. Обща информация 

 В условия на децентрализация и разширяване правомощията на местното самоуправление, общините придо-
биват 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 на-
раства и загрижеността за ефекта от парниковите газове върху изменението на климата и ролята, която имат местни-
те власти за противодействие на климатичните промени. Енергийното планиране и осигуряване на енергийна неза-
висимост се превръща в основен компонент на политиката за устойчиво развитие на всяка община.
 Пътната карта е съставена чрез участието на заинтересованите страни, събиращи информация от лицата, взе-
мащи решения и общественото обсъждане. Един от основните компоненти на проекта IMAGINE („Да си представим“) 
бе организирането и провеждането на местни енергийни форуми. Въпреки участието на различни заинтересовани 
страни, бяха проведени три местни събития, в които участваха широк кръг заинтересовани страни, включително 
представители на местни училища, големи работодатели, фирми за комунални услуги, обществени групи и местни 
неправителствени организации, включващи младежки групи, архитекти, инженери и програмисти.  

 Пътната карта предоставя обща информация за причините за ниска въглеродна рамка и как темите и целите се 
свързват със съществуващите местни и национални политики. 
Възможността за измерване на напредъка зависи от подходящото изходно ниво, последвано от програма за монито-
ринг. За тази цел партньорите по проекта в Университета в Хамбург са създали инструмент за енергийна система за 
Imagine („Да си представим“) 2050. Енергийната система се оказа, че е полезна не само за тази цел, но също така и за 
насърчаване на дискусия по политиките. Устойчивостта вече се взема предвид при планирането на проекта/програ-
мата на съвета: резултатите от енергийната система са увеличили значението на включването на ниски въглеродни 
решения в ранния етап на планиране. Енергийната система предизвиква дискусии за това какви политики същест-
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вуват: каква подкрепа е налична; кои са заинтересованите страни и кои отдели е възможно да бъдат засегнати. Енер-
гийната система стимулира нормалното мислене за над хиляда въпроси и оценки със система на светофара червено/
жълто/зелено, за да се посочи текущото състояние в рамките на съвета. Червеното показва, че може да се направи 
много повече, а зеленото показва, че сме на прав път на местоно ниво с жълто по средата. Информацията, получена 
от въпросите в енергийната система, осигурява ценно изходно ниво и общ план. Редовните актуализации на енергий-
ната система ще представят достатъчно данни за подпомагане и оценка на напредъка към ниско въглеродно бъдеще. 
 Приоритетите за действие за постигане на визията на пътната карта разширяват плана за енергийно устойчив 
Добрич 2020. Това се постига чрез определяне на стимулиращи и постижими приоритети в рамките интегрирания 
стратегически план за Добрич за жилища, планиране, открити пространства, отпадъци и устойчивост. Също така път-
ната карта се основава и на общинската енергийна програма: и двете предоставят общ план за ниско енергийни про-
екти и методи за комуникация. 
 Добрич е голям град и това носи както предизвикателства, така и възможности. Предизвикателствата са свър-
зани с намаляване на енергийните нужди, потреблението на вода и отпадъците. Възможностите са за проекти за 
ремонт и ново строителство, които да имат много добра енергийна ефективност, в идеалния случай пасивен жили-
щен стандарт за бъдеща устойчивост на градските сгради до 2050 г. и след това. Възможностите за представянето на 
Добрич като един енергийно ефективен град са посочени във всички сектори на пътната карта. 
 Подробности за тези елементи са описани по-долу. 
 Секторите на информационния лист анализират оценките, дадени за всеки сектор. Като резултат са представе-
ни три графики:

 1) Енергийна оценка за всички сектори (само общите оценки се вземат предвид) 
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 2) Енергийна оценка за целите (тази по-задълбочена оценка оценява секторите според информацията, пре-
доставена за всяка цел)

 3) Сравнение на оценките, дадени за секторите и целите.
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 2.2. Подходът на Добрич към енергийния преход 

 Увеличаване на енергийната ефективност на сградите и инфраструктурата 
 Процесът на енергийния преход на Добрич се фокусира повече върху повишаването на енергийната ефек-
тивност на сгради и инфраструктури, отколкото насърчаването на енергия от възобновяеми източници. Причините 
за това могат да бъдат намерени в рамките, определени от българското правителство (предоставяне на финансови 
средства, капацитет на националната енергийна мрежа). Така местният енергиен преход е тясно свързан с подновя-
ването на местната инфраструктура и подобряването на вътрешните климатични условия на сградите. Дейностите, 
свързани с енергийния преход, разчитат на възможността на общината да отпусне финансови средства за такива мер-
ки. Град Добрич, както и други български общини, силно зависи от други източници на финансиране, като например 
такива от Европейския съюз.

 Подобряване на компетентността на общината
 Подобряването на компетентността на местните власти за предприемане на действия в полза на енергийния 
преход е от решаващо значение за всички български общини. Ето защо, информирането и обучението на служите-
лите в администрацията и създаването на нови административни структури и процеси играят важна роля. Добрич 
е считан за един от лидерите в тази област в България. Например, общината бе една от първите направила изходна 
инвентаризация на местните емисии CO2 и създала местна енергийна агенция. Очаква се тези мерки за изграждане 
на компетентност да имат дългосрочни положителни ефекти. Те позволяват на Добрич да подобри процеса на мест-
ния енергиен преход, както и да разработи и приложи технически демонстрационни проекти, които да покажат на 
гражданите и на други български общини осъществимостта на мерките. Освен това, тези проекти са включени в ино-
вативни форми на сътрудничество с обществени и частни участници.
 Градски мрежи
 Регионалните и националните мрежи на общините играят важна роля в изграждането на компетентност на 
местните власти. В рамките на тези мрежи, българските общини споделят информация и си сътрудничат за взаимна 
изгода. Една от тези мрежи е изиграла важна роля в създаването на енергийната агенция в Добрич. Тази мрежа и 
енергийната агенция са институционално свързани една с друга. Тези процеси и самоорганизирани структури могат 
да се разглеждат като отговор на липсата на структури и ресурси, предоставени от националното правителство.

 Разработване и изпълнение на проекти
 Финансиране на проекти чрез публично-частни партньорства 
 Приоритизирането на проекти, които ще се изпълняват, се основава на различни общински стратегически пла-
нове като например плана за действие за устойчива енергия и стратегията за развитие на градската среда на града. 
Повишаването на енергийната ефективност на общинските сгради играе важна роля в процеса на енергийния преход 
на Добрич. Често проектите се финансират чрез схеми на ESCO3. Тези публично-частни партньорства се използват за 
финансиране на енергийно-ефективния ремонт на общински сгради. Местната власт сключва договор с частна фир-
ма за изпълнение на конкретни мерки за енергийна ефективност и за постигане на определено ниво на енергийни 
спестявания. След това спестените пари отиват в частната фирма за посочения период. 

 Оценка и обучение
 Град Добрич е създал изходна инвентаризация на емисиите, която включва консумацията на енергия на всички 
общински сгради. Данните се използват за симулиране на ефектите от предвижданите мерки за енергийна ефектив-
ност. Резултатите помагат за избирането на мерки, които ще се изпълняват и за изчисляване на разходите за тях (често 
финансирани от схемите на ESCO). Планът за действие за устойчива енергия се актуализира на всеки две години, до-
като повечето други общински планове се актуализират на всеки седем години след програмните периоди на ЕС. 
 Като цяло подходът за мониторинг и оценка на Добрич се фокусира върху технически мерки в сградния сектор. 
Това е валидно, тъй като отразява насоката на дейностите, свързани с енергийния преход на Добрич, въпреки че чрез 
този подход не могат да се преодолеят средносрочни и дългосрочни предизвикателства.

3 Дружество за предоставяне на енергийни услуги
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 3. ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ

 3.1. Производство и доставка на енергия

 Електроенергия
 Основен доставчик на електроенергия за Община град Добрич е „Енерго Про Мрежи” АД. 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 350 трансформаторни поста 20/0,4 kV с обща инсталирана мощност 
340MW. 

 Природен газ
 Дружеството, което има лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособе-
на 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). „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 осъщест-
вяване на дейността разпределение на природен газ по силата на горецитирания документ.  
 Към настоящия момент дружеството е изградило газоразпределителна мрежа с дължина над 150 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, чувст-
вително е подобрен екологичния фон, спестени са стотици тонове вредни емисии СО2. Повишена е привлекателност-
та 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 ико-
номиите.

 3.2. Използване на енергия от възобновяеми източници

 В съответствие с Европейските Директиви 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 задълже-
нията на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.
 Използването на ВЕИ 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 околна-
та 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 възоб-
новяема енергия, съгласно чл. 4 от Директива 2009/28/ЕО, а именно:
  - нарастване на дела на ВЕИ в брутното крайно енергопотребление от 9.4% през 2005 г. до 16% през 2020 г.;
  - 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;
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  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 диок-
сид, въглероден оксид, азотни оксиди, хлороводород и твърди частици;
  предотвратяване замърсяването на води, ангажирането на обработваеми земи и други негативни екологич-
ни ефекти.

 Вятърна енергия
 Вятърната енергия може да бъде използвана за производство на електроенергия с вятърни генераторни сис-
теми в типични по разположение местности. Досегашните изследвания по въпроса за енергийния потенциал на вятъ-
ра показват, че в страната съществуват обективни възможности за развитието на ветроенергетиката. Малките вятър-
ни 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.
 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 ес-
тествени 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. 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. 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. 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 раз-
лики в интензивността на слънчевото греене по региони.
Териториално Република България се разделя на три слънчеви зони, като средната годишна продължителност на 
слънцегреенето е около 2150 часа и представлява около 49% от максималното възможно слънцегреене.

 Фиг. 1. Състояние на слънцегреенето на територията на Република България

Слънчеви термични и фотоволтаични инсталации 
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 Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия в общините не са за пренебрег-
ване. 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 възоб-
новяема енергийна технология. Голям интерес представлява децентрализираното електропроизводство, използва-
що 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  цен-
трали 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 -бол-
ници, детски градини, социални домове, както и стопански обекти - системи за сушене на дървен материал и селско-
стопански продукти могат да намерят голямо приложение в програмите, плановете и стратегиите за използването на 
енергия от възобновяеми източници.
 Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите инсталации предиз-
виква периода късна пролет - лято - ранна есен, когато основните фактори, определящи сумарната слънчева радиа-
ция 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 се конвенционални горива и енергии; могат да се използ-
ват 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 енер-
гийната ефективност е изграждането на малки фотоволтаични системи в близост до потребителите, например инста-
лирането на слънчеви колектори в общинските сгради и едно- и многофамилните жилища.

 Слънчева радиация и слънчево греене на територията на град Добрич
 Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна енергия. Замър-
сяването 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 ултравиоле-
товата 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.

 Таблица 2. 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” 
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 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. 

 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 био-
маса.
 Общинските власти трябва да изследват възможностите за енергийното оползотворяване на биомасата, съ-
образени 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 пар-
чета, дървесни гранули, смлени на прах дървесни парчета, кори и отпадна дървесина от дърводобива от дървообра-
ботването, 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 електропроизвод-
ство 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 нараства-
нето 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 листа/иглички. Към 2010 г. не са налич-
ни 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.

 Възможности за използване на енергийния потенциал от утайките от Пречиствателни Станции за От-
падни Води (ПСОВ)
 Сериозен е проблемът с отпадъците – утайки на ПСОВ Добрич при с. Врачанци. Пречиствателната станция 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 инфраструк-
тура и технологиите за пречистване. От гледна точка на възможността за оползотворяване на биогаза от утайката от 
ПСОВ за производство на енергия, същата ще бъде добивана и използвана за собствени нужди, съгласно разработе-
ния технологичен процес. 
 В процеса на третиране на утайките по време на анаеробното изгниване ще се образува биогаз, който съдържа 
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голямо количество метан. Газът ще се използва в когенератор за комбинирано производство на топлина  и електрое-
нергия. 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 намаля-
ване 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 – сме-
тището 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 рас-
тенията) е 60 т/д, а оставащият период на експлоатация е не повече от 1 година – 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. 
 Община град Добрич е бенефициент и водещ партньор по проект за „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Добрич“ , вкл. строеж на депо при с. Стожер на площ 217 дка. Целта на проекта 
е изпълнение на едно от задълженията на България като страна членка на ЕС по отношение на интегрираното упра-
вление на отпадъците, чрез изграждане на устойчива система за обезвреждане на неопасните отпадъци в регион 
Добрич. Изграждането на депото ще допринесе за изпълнение на задълженията на Република България като страна 
членка на ЕС по отношение на интегрираното управление на отпадъците чрез изграждане на устойчива система за 
обезвреждане на неопасните отпадъци в регион Добрич.
 Основните цели, свързани с реализацията на депото е да се гарантира екологосъобразно и устойчиво упра-
вление на отпадъците в региона, да се създаде възможност за предварително третиране и рециклиране/оползотво-
ряване на отпадъците в региона и постигане на регионалните цели за рециклиране. Като резултат се очаква да се 
подобрят показателите на компонентите на околната среда. С реализацията на Регионална система за управление 
на отпадъци на регион Добрич ще бъде изградена цялата необходима инфраструктура за екологосъобразното обез-
вреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на региона, включващ осемте общини 
от Добричка област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени 
места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села. По този начин ще бъдат изпълнени изис-
кванията на европейските Директиви за отпадъци и националното законодателство. 

 3.3. Енергийна ефективност за устойчиво развитие

 Текущото енергийно състояние на общината не се различава от това в страната като цяло. Основните причи-
ни 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 институцио-
нална база  и други.
 Въпреки това, Община град Добрич е реализирала редица проекти, чрез които са подобрени енергийните ха-
рактеристики на част от сградите, общинска собственост. Със средства от общинския бюджет поетапно са реализира-
ни 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 е избрана за пилотна община, в която се проведе информационна кам-
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пания 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.
 Само през 2010 година енергийно обновени бяха общо 11 общински сгради – 5 училища и 2 детски гради-
ни 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. 
 През 2014 година са обследвани 13 общински обекта, съгласно ЗЕЕ, за които ще се търси финансиране за из-
пълнение на предписаните в докладите мерки. 

 3.4. Обобщена оценка на изходното състояние

 Енергийна инфраструктура
 На територията на Общината се намират 2 голе-
ми енергийни обекта, частна собственост – Биоинста-
лация за добив на биогаз и електронергия от биомаса 
и Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 16 
МW (60 000 панела). 

 Улично осветление
 Уличното осветление на територията на града се 
захранва от 200 касети с отворена магистрална схема, 
като мрежата е смесена - кабелно и въздушно захран-
ване. 
 През 2000 г. е направено обследване на същест-
вуващото състояние на цялата система за улично ос-
ветление. През 2001 г. е разработен проект за поетапна 
енергийно ефективна реконструкция и модернизация 
на уличното осветление, като целта е намаляване на общата инсталирана мощност с почти 50% и повишаване на ос-
ветеността на съществуващата мрежа – към момента  на обследването тя е едва 27%.
 Към настоящия момент има постигната осветеност 95% и са реализирани значителни икономии на електрое-
нергия. С оглед оптимизиране на енергопотреблението, е необходимо да се проектира и внедри софтуер за автома-
тизирано управление на цялата система.
 Всичките електромери в КУО са двутарифни. Общата инсталирана мощност е 600 кWh.
 В момента стартира изпълнение на мерки по МФ „Козлодуй“ и ще бъдат монтирани нови стълбове с LED осве-
тители в няколко жилищни района.

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



Imagine Dobrich 2050 Roadmap

18

 Образование
 Община град Добрич има добре изградена 
и функционираща в структурно отношение об-
разователна система. Мрежата на детските заве-
дения в общината обхваща 17 ЦДГ. 
 Структурата на общинските училища се 
състои от 10 основни училища, 4 средни общо-
образователни, 3 професионални гимназии и 
Спортно училище. 
 Сградният фонд на функция “Образова-
ние” е изцяло газифициран. В някои от обектите 
са автоматизирани горивните и топлинни проце-
си, като в резултат на това се подобриха иконо-
мическите и технически показатели. 
 В периода 2007-2014 година със собствени 
бюджетни средства и привлечен външен ресурс 
са реализирани проекти, свързани с прилагане-
то и на други енергоспестяващи мерки: подмяна 
на съществуваща дограма, ремонт на покривни 
конструкциии топлоизолация по фасади. Дей-

ностите по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност са изпълнени в СОУ “Петко Рачев Сла-
вейков”, СУ “Георги Сава Раковски”, ХГ “Кирил и Методий”, Детска градина № 8, Детска градина № 9, Детска градина 
№10. 
 Сградният фонд е остарял и се нуждае от цялостна реновация и енергоефективна реконструкция. 
 Към 2014 година са извършени енергийни обследвания на 3 общински училища и 7 целодневни детски гради-
ни. 

 Здравеопазване и социални грижи
 Собствеността и управлението на всички разнообразни форми на лечебни заведения е от смесен тип - държав-
на, общинска, частна, смесена.
 Здравното обслужване на населението на територията на Община град Добрич е организирано от добре изгра-
дена и структурирана мрежа от здравни заведения, сред  които 2 ДКЦ, Многопрофилна болница за активно лечение, 
ЦПЗ “Д-р Петър Станчев”, частни медицински заведения за болнична и доболнична помощ и др. 
 В ЦПЗ “Д-р Петър Станчев” е извършено обследване на енергийната ефективност и са въведени препоръчаните 
мерки: изолация стени, покрив, дограма, подмяна на отоплителна инсталация.
 През 2014 г. в  ДКЦ ІІ е изпълнен пакет от мерки за ЕЕ чрез Международен фонд „Козлодуй“, а в ДКЦ І са реали-
зирани частично такива.
 По-голяма част от Сградният фонд е амортизиран и се нуждае от цялостна реновация. В Многопрофилната 
болница за активно лечение са проведени мерки за енергийна ефективност (подмяна на съществуваща дограма, 
топлоизолация, смяна на горивната база, подмяна на площадков водопровод) на един от корпусите й. 
 Общинските здравни заведения са газифицирани, но се нуждаят от енергийно обследване и прилагане на съ-
ответните енергоспестяващи мерки.

 Спорт, култура и религия
 Спортната база на територията на Общината е изградена и добре развита. Проблем е нейното стопанисване и 
финансиране на поддръжката й. В основната си част тя се ползва безвъзмездно от спортните клубове, като са изклю-
чително ограничени възможностите за самоиздръжка. 
 Търсени са възможности и са правени проучвания за намиране на решение за стопанисването й и възмож-
ността за генериране на приходи, с цел подпомагане на дейностите по масов спорт и физкултура. Има потенциал за 
реализиране на проекти по схеми за публично-частно партньорство.
 Идентична е ситуацията и в сектор „Култура”, където сградният фонд е с влошени енергийни характеристики и 
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с потребност от пълно реновиране. Средствата за издръжка, предвидени в бюджетите на културните институти, поз-
воляват извършването само на текущи и аварийни ремонти. За решаване на проблемите с енергийната ефективност, 
ще се ползват възможностите на ОП „Региони в растеж”, както и сътрудничество с частния сектор за реализиране на 
съвместни инициативи, свързани с подобряване на материалната база и параметрите на сградния фонд. Сградите 
обхванати от дейности по внедряване на мерки за енергийната ефективност са Музей по нова и най-нова история 
и Художествената галерия. Реновирани са частично в рамките на проект по ОП „Регионално развитие“ Етнографска 
къща, Къща-музей „Йордан Йовков“ и Дом-паметник „Йордан Йовков“.

 Жилищен сектор
 Жилищните сгради, построени преди повече от 15 години, съставляват около 86 на сто от общия жилищен 
сграден фонд на територията на Общината. Те са с ниска енергийна ефективност – значително енергоемки, с големи 
загуби на енергия, остарели инсталации и др.
 Стратегията за финансиране на сгради за постигане на енергийна ефективност, разработена от Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие, 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. От-
читайки и предвидената допълнителна топлоизолация при някои сгради, както и ефекта от подменената дограма, 
очакваната икономия ще надхвърли средно с 40% сега консумираната енергия. 
 Община град Добрич участва в Проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради” чрез Министерството 
на регионалното развитие, очакванията са да бъдат реализирани няколко проекта за енергийна ефективност в жи-
лищни сгради. 

 Промишленост
 Голяма част от промишлените предприятия, позиционирани в двете производствени зони: ПЗ “Север” и ПЗ “За-
пад”, са газифицирани. 
 Продължават процесите на преструктуриране на производствения сектор, което предполага и изграждане на 
нови комуникации. Съществуващата газоразпределителна мрежа предоставя възможност за газификация на пре-
структурираните и новоизградени производствени мощности. 
 Възможните действия от страна на Общината се изразяват в реализирането на “меки мерки”, свързани с попу-
ляризирането на алтернативните източници на енергия, енергоспестяващите технологии и др.

 Административни сгради
 Голяма част от административните сгради на територията на Общината са газифицирани, като в част от тях са  
приложени комплексни мерки за подобряване на енергийната ефективност и комфорта на обитаването им. Остана-
лите от тях подлежат на енергийно обследване, с последващо прилагане на предписаните в докладите енергоефек-
тивни мерки. Има възможност за реализацията им чрез прилагане на подходящи финансови схеми, в зависимост от 
конкретния случай.

 Местен капацитет
 През 2008 г. Добрич е първата община в България, в която е открит информационен център за енергийна ефек-
тивност, 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; въз-
можности за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ от специализирани фондове и търговски банки или чрез целеви на-
ционални 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. 
 Община град Добрич работи в посока на повишаване административния капацитет на служителите, ангажи-
рани с ЕЕ и ВЕИ, както и оптимизиране на структурата, с оглед пълноценното прилагане на общинските политики за 
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подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията. Предвидените мерки са свързани 
със специализирани обучения, партньорство с изградените структури на НПО, институционално укрепване и др.
 Възможното позициониране на отделните ключови фигури и структурни звена при изпълнение на устойчи-
вите енергийни политики в бъдеще 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.

 4. ПЪТНА КАРТА „ЕНЕРГИЙНО УСТОЙЧИВ ДОБРИЧ 2050“

 През 2020 г. трябва да бъдат постигнати първите видими цели на стратегията на местната политика „Енергийно 
устойчив Добрич 2050“. Активното участие на гражданите, бизнеса и тясното сътрудничество с компаниите за кому-
нални услуги се очаква да доведе до намаляване на въглеродните емисии с 25% в сравнение с базисната 2000 година. 
Имайки предвид тази цел, експертите са определили основните действия, които - в краткосрочен план - трябва да до-
ведат до най-голямото намаляване на въглеродните емисии. Пътната карта за периода до 2050 г. се основава главно 
на плана за действие за устойчива енергия (ПДУЕ)4.
 Четирите основни приоритета, включени в пътната карта са: 
 1) Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради чрез внедряване на интегрирани мерки 
за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници;
 2) Повишаване на енергийната ефективност на жилищата в област Добрич;
 3) Повишаване на енергийната ефективност в местните предприятия;
 4) Създаване на система за енергийно управление в област Добрич.

 Община Добрич има контрол над местната политика за устойчива енергия, определя приоритети за нейното 
развитие и създава условия за прилагане на местни енергийни инициативи като: 
  Потребител и доставчик на услуги,
  Основен участник във вземането на местни стратегически решения и създаване на стандарти за енергийна 
ефективност,
  Ролеви модел на поведение за използването на енергията,
  Бенефициент и изпълнител на проекти за устойчива енергия. 

 Партньорство
 Добрич е една от най-активните български местни власти в областта на устойчивата енергия. Голям брой за-
интересовани страни участват в процеса на енергийния преход като например лицата, вземащи решения, младежи, 
граждани и местната бизнес общност. 
 Тези хора участват активно в развитието на местната пътна карта, което е много важно за приемане и общо 
разбиране на целите, за общо участие в изпълнението и мониторинга на бъдещите действия. Използвани са различни 
методи за включване на местните заинтересовани страни и гражданите като например публични дискусии, „мозъчна 
атака“ сред общинските експерти, дни на устойчивата енергия, онлайн въпросник и т.н.

 Следващи стъпки
 Основната следваща стъпка за Добрич е да се намерят подходящи финансови инструменти, които да дадат 
възможност за успешно изпълнение на целите, заложени в местната пътна карта. 
 Решено е да се продължи работата по плана за действие „Енергийно устойчив Добрич 2020“, за да се наблюдава 
изпълнението на планираните проекти и редовно актуализиране на плана за действие.

4 Изготвен в рамките на Споразумението на кметовете – www.eumayors.eu
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 5. ЦЕЛИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ПЪТНА КАРТА „ЕНЕРГИЙНО УСТОЙЧИВ ДОБРИЧ 2050“

 Заложените цели са краткосрочни, с оглед на тяхната реална осъществимост. При периодичната актуализация 
на документа, ще бъдат залагани по-високи цели, респективно в средносрочна и дългосрочна перспектива, в съот-
ветствие  с Европейското и националното енергийно законодателство. 

 5.1. Обща цел 
 
 Общата цел на енергийната пътна карта е повишаване качеството на живот и енергийния комфорт 
при най-малки разходи на гражданите на общината чрез постигане на децентрализирано ВЕИ енергоснабдя-
ване с паралелно изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
 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. 

 Съгласно Инициативата Община град Добрич трябва да постигне показатели до 2020 г. в сравнение с 
тези от 2000 г.:
  25 % намаляване на въглеродните емисии;
  25 % намаляване на енергопотреблението;
  20 % дял на ВЕИ в общото енергопотребление.

 Основните данни, които ще бъдат използвани за изходна база, са показани на таблиците по-долу:

 А. Окончателни данни за енергийна консумация за 2000 година

Категория

Крайна енергийна консумация [MWh]

Електри-
чество

Изкопаеми горива ВЕИ Общо

Природен 
газ Нафта Дизел Бензин Въглища Други 

биомаси  

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ:

Общински сгради, 
оборудване/
съоръжения

2 634.23 0.00 5 333.17 1 430.62 0.00 17.50 273.59 9 689.11

Жилищни сгради 51 111.11 833.00 0.00 0.00 0.00 37 500.00 4 305.55 93 749.66

Общинско освет-
ление 1 029.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 209.35

Промишленост 28 055.55 76 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 725.55

Междинен сбор 
“Сгради, оборуд-
ване/съоръже-
ния и промишле-
ни обекти

83 010.24 77 503.00 5 333.17 1 430.62 0.00 37 517.50 4 579.14 209 373.67
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ТРАНСПОРТ:

Общински автомо-
билен парк 0.00 0.00 0.00 72.19 185.72 0.00 0.00 257.91

Обществен транс-
порт 833.33 0.00 0.00 26 667.00 85 833.00 0.00 0.00 113 333.33

Междинен сбор 
“Транспорт” 833.33 0.00 0.00 26 739.19 86 018.72   113 591.24

Общо 83 843.57 77 503.00 5 333.17 28 169.81 86 018.72 37 517.50 4 579.14 322 964.91

 Б. СО2 и емисии, еквивалентни на СО2

Категория

Крайна енергийна консумация [MWh]

Електри-
чество

Изкопаеми горива ВЕИ Общо

Природен 
газ Нафта Дизел Бензин Въглища Други 

биомаси  

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ:

Общински сгради, 
оборудване/
съоръжения

1 799.00 0.00 1 658.00 394.80 0.00 7.68 1.64 3 861.72

Жилищни сгради 34 909.00 205,80 0.00 0.00 0.00 16 462.50 25.84 51 603.14

Общинско освет-
ление 826.00 205.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 826.00

Промишленост 19 162.00 18 937.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 099.50

Междинен сбор 
“Сгради, оборуд-
ване/съоръже-
ния и промишле-
ни обекти

56 696.00 19 143.00 1 658.60 394.80 0.00 16 470.18 27.48 94 390.36

ТРАНСПОРТ:

Общински автомо-
билен парк 0.00 0.00 0.00 19.90 49.80 0.00 0.00 69.70

Обществен транс-
порт 569.16 0.00 0.00 7 360.00 23 003.00 0.00 0.00 30 932.16

Междинен сбор 
“Транспорт” 569.16 0.00 0.00 7 379.90 23 052.80 0.00 0.00 31 001.86

Общо 57 265.16 19 143.30  1658.60 7 774.70 23 052.80 16 470.18 27.48 125 392.10

Съответните фактори на 
емисиите на СО2 в [t/MWh] 0.683 0.247 0.311 0.276 0.268 0.439 0.006



Imagine Dobrich 2050 Roadmap

23

 Разпределението на целите по сектори е както следва:

 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Ключови дейности
Икономия 

на енергия, 
MWh/год.

Икономия 
на средства, 

лв./год.

Инвестиция, 
лева

Редукция 
на вредни 

емисии, 
tСО2/год.

Дял на 
намаление 

на СО2, %

 Дял на на-
маление на 
енергия, %

Енергийна ефектив-
ност в общински 
сгради, оборудва-
не/ съоръжения

3 875,64 56 2257,40 20 000 000,00 1 544,69 1,23 1,2

Енергиен монито-
ринг на общинския 
сектор; Повишена 
енергийно ефектив-
на култура 

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

Оптимизирани на 
уличното осветле-
ние

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

Енергийна ефектив-
ност в жилищния 
сектор

28 142,89 40 000 000,00 30 000 000,00 15 473,43 12,34 8,7

Енергийна ефектив-
ност в промишле-
ността

31 417,67 3 500 00,00 50 000 000,00 11 429,85 9,12 9,72

Оптимизиране и 
модернизация на  
транспорта

22 718,20 2 500 000,00 58 477 000,00 6 200,43 4,94 7,03

Алтернативни начи-
ни на придвижване 248 61 356,00 1 600 000,00 185,44 0,14 0,076

Общо 87 514,40 738 853,40 204 020 000,00 35 744,57 28,49 27,071
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 ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Ключови дейности Инвестиционни 
разходи

Енергия, произве-
дена от възобно-
вяеми източници

Редукция на 
вредни емисии

Дял на намале-
ние на СО2

Дименсия лева MWh/год. tСО2/год. %

Функциониране на ЗУЕ, разпрос-
транение на информация за опол-
зотворяване потенциала на ВЕИ

20 000,00 800,00 655,20 0,52

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

4 800 000,00 2 300,00 1 883,70 1,50

ВЕИ инсталации в жилищния 
сектор 8 000 000,00 7 531,73 8 802,60 7,02

ВЕИ технологии в 
промишлеността 6 000 000,00 6 178,80 7 398,15 5,90

Изграждане на фотоволтаични 
паркове на територията на Общи-
ната

3 000 000,00  7823,63 6 407,55 5,11

Повишаване дела на биогоривата, 
използвани в сектор транспорт 2 000 000,00 - 372,03 1,20

Общо 23 820 000,00 24 634,16 25 519,23 21,25

 5.2. Цели и приоритети 

 Приоритет 1: Модернизация на инфраструктурата и повишаване качеството на живот за всички.

 Цел 1.1. Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на общинския сграден фонд.
 Мерки за постигане на цел 1.1:
  Извършване на енергийни одити и сертифициране на сгради – общинска собственост, които попадат в об-
хвата на Закона за енергийната ефективност; 
  Извършване на повторни енергийни обследвания, след прилагане на енергоспестяващи мерки и издаване 
на удостоверения за енергийни спестявания. 
  Изпълнение на предписаните пакети от мерки в докладите от енергийните обследвания за общинските 
обекти - ясли, детски градини, училища, социални и здравни заведения, обекти от културната инфраструктура и ад-
министративни сгради;
  Въвеждане на система за енергиен мониторинг на енергийните спестявания (EMS – energy monitoring 
system)

 Цел 1.2. Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на 
общината.
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 Мерки за постигане на цел 1.2:
  Изпълнение на консултативни и информационни механизми за популяризиране на мерки за енергийна 
ефективност в жилищния сектор по проекти, финансирани от ЕС; 
  Административна и техническа взаимопомощ при участие на жилищните сгради в проекти, финансирани от 
европейски и донорски програми за повишаване на енергийната ефективност; 
  Извършване на енергийни одити на жилищните сгради от общинския сграден фонд, които попадат в обхва-
та на ЗЕЕ;
  Въвеждане на предвидените в докладите от обследванията енергоспестяващи мерки на жилищните сгради.

 Цел 1.3. Ефективно управление на уличното осветление.

 Мерки за постигане на цел 1.3:
  Въвеждане на система за автоматично централизирано управление на уличното осветление;
  Обновяване на част от съществуващото и изграждане на ново улично осветление;
  Разработване и внедряване на интерактивен портал за контрол и поддържане на уличното осветление.

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

 Мерки за постигане на цел 1.4:
  Монтаж на фотоволтаични панели на покриви и фасади на сгради – общинска собственост  за производство 
на електроенергия за собствени нужди (off-grid system);
  Монтаж на слънчеви колектори за производство на битово горещо водоснабдяване;
  Разработване и прилагане на мерки за въвеждане на хибридно улично осветление.

 Приоритет 2: Въвеждане на интелигентни системи за градски транспорт.

 Цел 2.1. Повишаване енергийната ефективност на обществения транспорт.

 Мерки за постигане на цел 2.1:
  Актуализация на транспортно-комуникационния план;
  Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, включително закупуване на 
нови превозни средства и интелигентна система за управление на обществен транспорт;
  Система за електронно таксуване;
  Инсталиране на система за осигуряване на предимство на превозните средства на масовия градски транс-
порт на кръстовищата; 
  Изграждане на система за информация на пътниците в реално време; 
  Подобрения на спирки и рехабилитация на пътната настилка, облагородяване на пешеходни зони и местата 
за изчакване на превозните средства.

 Цел 2.2. Подобряване на възможностите за алтернативна градска мобилност.

 Мерки за постигане на цел 2.2:
  Разширяване на мрежата от велоалеи в град Добрич;
  Насърчаване използването на велосипеди.

 Приоритет 3: Повишаване на енергийната ефективност в местната икономика.

 Цел 3.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност в частния сектор и повишаване на дела на използ-
ването на ВЕИ.
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 Мерки за постигане на цел 3.1:
  Разширяване на газоразпределителната и преносна мрежа на територията на общината;
  Изпълнение на консултативни и информационни механизми за популяризиране на мерки за енергийна 
ефективност в промишления сектор по проекти, финансирани чрез различни финансови инструменти; 
  Административна и техническа взаимопомощ при участие на бенефициентите в проекти, финансирани от 
европейски и донорски програми за повишаване на енергийната ефективност;
  Установяване на публично-частни партньорства за реализация на проекти с цел управление на енергията 
и повишаване на ефективността от използването й;
  Провеждане на информационни кампании за популяризиране използването на възобновяеми енергийни 
източници в производствени предприятия.

 Приоритет 4: Повишаване капацитета на заинтересованите страни, сътрудничество при осъщест-
вяване на енергийните цели.

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

 Мерки за постигане на цел 4.1: 
  Въвеждане на подходяща система за обучение на експерти в местната администрация от ресорните звена, 
ангажирани в планирането, изпълнението и контрола на капиталовите инвестиции и политиките по териториално 
развитие;
  Разработване и внедряване на правила за енергийно ефективно поведение на служителите в общинска 
администрация и други общински структури;
  Създаване на международни партньорства, подготовка и изпълнение на партньорски проекти в областта 
на енергийната ефективност.

 Цел 4.2. Проучване потенциала за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници и възмож-
ностите за неговото оползотворяване.

 Мерки за постигане на цел 4.2: 
  Възлагане изготвянето на проучвания за потенциала на територията на общината по отношение наличието 
и използваемостта на енергия от възобновяеми източници;
  Разработване на енергиен баланс на общината на основата на установения потенциал на енергия от възоб-
новяеми източници;
  Проучване на местните нужди от техническа помощ в областта на енергийната ефективност и ВЕИ;
  Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийни проекти.

 6. ИНДИКАТОРИ

 Индикаторите за наблюдение и оценка са 
измерими, систематизирани, стандартизирани с 
изискванията на Евростат, съпоставими, както и мо-
гат да се допълват от система от данни, осигурява-
ща периодично набиране на нужната информация. 
По-долу са представени примерни индикатори по 
приоритети, които могат да се прилагат от общи-
ната за отчитане на резултатите от постигането на 
Енергийната пътна карта. Тези индикатори могат да 
бъдат доразвити или променени, ако се установи, че 
това е по-целесъобразно и отговарящо на нуждите 
на общината.
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 Таблица 6.  Таблица с индикатори за изпълнението на програмата

№ Описание на
Индикатора/Мярка

Период на 
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

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

Брой на извършените обследвания за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради  общинска собственост, които попадат в 
обхвата на ЗЕЕ (бр.)

2020 15 40

Брой на издадените удостоверения, постигнати енергийни спестява-
ния, постигнати спестявания на СО2 (бр.) 2020 0 15

Сгради общинска собственост, в които са въведени ЕСМ (бр.) 2020 15 40

Цел 1.2. Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност в жилищните сгради на територия-
та на общината

Брой направени консултации, брой посещения на жилищни сгради, 
брой издадени становища, брой публикации и дадени интервюта 
(бр.)

2020 0 100

Брой направени консултации, брой подадени заявления, брой одо-
брени сгради, брой издадени становища от общинската администра-
ция (бр.)

2020 0 100

Извършване на енергийни одити на жилищните сгради от общинския 
сграден фонд, които попадат в обхвата на ЗЕЕ (бр.) 2020 0 25

ВЕИ инсталации в жилищния сектор (бр.) 2020 0 50

Дял на намаление на СО2 – т./год. 2020 0 4100

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

Цел 1.3. Ефективно управление на уличното осветление

Спестени кWh /год. 2020 0 5000

Спестени емисии СО2 т./год. от подменени осветители 2020 0 184

Изграждане на система за автоматизирано улично осветление (бр.) 2020 0 1

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

Въведени в експлоатация ВЕИ в публичния сектор (бр.) 2020 0 5

Дял на намаление на СО2 – т./год. 2020 0 4300

Енергия, произведена от възобновяеми източници MWh/год. 2020 0 52000

Цел 2.1. Повишаване енергийната ефективност на обществения транспорт

Закупени и въведени в експлоатация нови превозни средства за 
градски транспорт 2020 0 10

Спестени емисии СО2 2020 0 453
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Цел 2.2. Подобряване на възможностите за алтернативна градска мобилност

Изградени велоалеи на територията на града (км.) 2020 0 15

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

ВЕИ инсталации в промишления сектор (бр.) 2020 0 10

Дял на намаление на СО2 – т./год. 2020 0 5000

Енергия, произведена от възобновяеми източници MWh/год. 2020 0 6000

Цел 4.1. Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие

Въведена система за отчитане, контрол и анализ на енергопотребле-
нието (бр.) 2020 0 1

Осъществени партньорски проекти (бр.) 2020 0 5

Цел 4.2. Проучване потенциала за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници и въз-
можностите за неговото оползотворяване

Проучвания, свързани с потенциал за използване на ВЕИ (бр.) 2020 0 2

Проучвания на местните нужди от техническа помощ на енергийната 
ефективност и използването на ВЕИ (бр.) 2020 0 2

 7. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПЪТНА КАРТА

 За да бъдат реализирани успешно мерките и проектите, заложени в общинската енергийна пътна карта към да-
дения период, е необходимо тя да бъде синхронизирана и адаптирана към промените в общинските характеристики 
през годините, към които се отнася. Системата за наблюдение, мониторинг и оценка има за цел да коригира отклоне-
нията от предварително планираните дейности, като по този начин се подобри осъществяването на целите на стра-
тегическия документ и се улесни по-нататъшното развитие на процеса. Чрез извършените наблюдение и мониторинг 
се цели да се предостави на управленския екип, както и на главните заинтересовани страни, ранна информация за 
напредъка (или липсата на напредък) по постигането на резултатите, приложението на системата от индикатори на 
документа, пълноценната координация и взаимодействие на участващите структури и успешното публично пред-
ставяне на резултатите от наблюдението. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Енергийната пътна 
карта цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана за действие, с оглед постигане на целите за устойчиво 
местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. В този 
смисъл, системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Енергийната пътна карта обхваща и Програмите и 
Плановете  за неговата реализация.
 По време на мониторинга ще бъдат набирани количествени и качествени данни за ежедневния процес по при-
лагането на стратегическия документ, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаква-
ния, за да се определят евентуалните необходими корективни действия.

 7.1. Участници в наблюдението

 В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват кметът на об-
щината, общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори, неправителстве-
ните организации, представителите на гражданското общество в общината.
Процесът на наблюдение на изпълнението на Енергийната пътна карта осигурява участието на заинтересуваните 
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органи, организации, физически и юридически 
лица при спазване на принципа за партньорство, 
публичност и прозрачност при изпълнението. 
Препоръчително е  практиките за осигуряване 
на публичност да бъдат продължени и във вре-
мето на реализацията на Енергийната пътна кар-
та, като се гарантират нормативните изисквания 
за отчетност на резултатите. 
 Основният инструмент за наблюдение и 
оценка на реализацията е годишният доклад 
за наблюдението на изпълнението на страте-
гическия документ, който се изготвя и внася за 
обсъждане и одобряване от общинския съвет 
всяка следваща година. Кметът въвежда и кон-
тролира процедурата за подготовката на докла-
да, след което предлага завършения документ за 
одобрение от общинския съвет. 
 Специализираните дирекции и отдели в 
общинската администрация също активно се 

включват в отделните етапи от разработването и изпълнението на Енергийната пътна карта. Те осъществяват необхо-
димата комуникация и координация на различните нива, както и предоставят експертна помощ при подготовката на 
годишните доклади.
 Задължително е участието на институциите, чиято задача е да предоставят нужната информация за проследя-
ване на изпълнението, съобразно със заложените индикатори. Заинтересованите страни обхващат представители на 
областната администрация, неправителствения сектор, частния сектор, професионалните общности, заедно с отдел-
ните жители в общината. 

 7.2. Дейности, свързани с наблюдение на Енергийната пътна карта 2050 

 Според действащото законодателството, кметът на общината и общинският съвет съвместно обезпечават дей-
ностите по изработването, съгласуването и последващите реализация и наблюдение на стратегическите документи. 
Двата органа осигуряват предпоставките за участието на широката общественост в работата по създаването и прила-
гането на плана за действие.
 Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на документа, а инструментът за 
обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на мерките, заложени в Енергийната пътна карта, респек-
тивно нейното наблюдение, е годишният доклад.
 Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки за осигуряване на 
публичност на енергийната стратегия на общината, идентифицираните проблеми и предложения за тяхното преодо-
ляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на формираните партньорства. 
 Докладът се обсъжда и приема от ОС. Съществена функция на ОС и кмета е планирането на вътрешна органи-
зационна структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните общински дирекции и 
отдели, поддържащи процеса по наблюдение.
 Извършването на оценката е процес на преценяване изпълнението на стратегическите документи въз основа 
на техните резултати, въздействието им и потребностите, които са били предназначени да удовлетворят.  
 Оценката е дейност, с която се преценява систематично и обективно напредъкът по пътя към даден краен 
резултат и неговото постигане. На практика чрез нея могат да се покажат последиците от миналите и настоящите 
действия и политики, да се обоснове изборът на политики, да се информират компетентните органи и широката об-
щественост за разходите и ползите, свързани с различните варианти, както и да се зададе нова рамка за дебатите по 
наболели обществени проблеми.  
 В края на периода на изпълнение на определен стратегически документ, оценката предполага да се проследят 
всички резултати, последствия и въздействия от проведената политика.
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 Този механизъм на работа следва да се доразвие през следващите години с регулярното изготвяне на годиш-
ните доклади, междинната, крайна оценка и евентуално актуализацията на документа. В годините, последващи при-
емането на настоящия стратегически документ следва да ежегодно да се изготвя годишен доклад, чрез приложената 
система от индикатори и използването на събраната информация от страна на специализираните дирекции и отдели 
в общината. След изготвянето на доклада общинската администрация има задължението да организира публичното 
му представяне и разпространяване сред заинтересованите страни. Приложимите методи за дейността са публикува-
не на интернет страницата на общината, използване на местните медии и препращането на документа на ключовите 
партньори по реализацията. Поредицата от събития следва да завърши с организирането и провеждането на публич-
на дискусия, в която участие следва да вземат компетентните органи, заинтересованите страни и професионалните 
общности.
 Важна част от изпълнението е актуализацията на стратегическите документи. Това предполага на база на ре-
зултатите от мониторинга и оценката да са направят необходимите промени в документа, с което да започне вторият 
етап от неговото изпълнение. Актуализацията позволява корекцията на плана що се отнася до заложените мерки или 
проекти, в случай, че те се окажат неподходящи или нерелевантни към периода на неговото действие. 
 Актуализацията на  документа следва реда за подготовка на програмата, включително техническото изпълне-
ние на процеса и формалните процедури по неговото обсъждане, разпространение и последващо приемане. Акту-
ализираният вече документ логично е в продължение на изводите и решение на проблемите, описани от доклада на 
междинната оценката.

 


