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ОБЩИНА БУРГАС
2020г.
І. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ
Планът за енергийна ефективност се разработва на основание чл.12, ал.1 и
ал.2 от Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/, Обн. ДВ. бр.35 от15 Май 2015г., изм.
и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016 г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм.
ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 8 Май 2018г., изм. ДВ. бр.83 от 9
Октомври 2018г.

ІІ. ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ /ЕЕ/ И
ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ /ВЕИ/.
През 2009 г. Община Бургас се присъединява към инициативата Covenant of
Mayors (Споразумение на кметовете) – инициатива на европейската общност, с която
се признава водещата роля на местните власти в постигането на целите за
намаляване на CO2 с 20% до 2020г. Общината се ангажира с разработването на местен
план за действие за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване
възможностите на възобновяемите енергийни източници.
Като местен орган на управление, Община Бургас 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;
 Ключов фактор за вземането 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 алтернативната енергия.
През 2011 г. е разработена Стратегия за устойчиво енергийно развитие на
Община Бургас 2011-2020 г. Стратегията е одобрена на заседание на Общински съвет
от 13.09.2011 г. В нея са заложени цели и приоритети, които насърчават прилагането
на мерки за енергийна ефективност и производството на енергия от възобновяеми
енергийни източници, използването на алтернативни енергийни източници, както и
биогорива в транспорта.
През 2017 година е направена пълна инвентаризация на изпълнението на
Стратегията и планът за действие към нея и е разработен План за действие до 2020
година в съответствие с Европейските и национални политики за енергийно
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развитие и в изпълнение на поетите ангажименти с подписване на Споразумение на
Кметовете.
През март 2014 г., Европейската комисия, съвместно със Споразумението на
кметовете, стартира нова инициатива Mayors Adapt (Кметовете се адаптират). Като
активен и ангажиран член на Споразумението на кметовете, Община Бургас получи
покана да се включи в тази инициатива, чието официално подписване се състоя на
16.10.2014г. в Брюксел.
Планът за устойчива градска мобилност на Бургас 2014-2020 , който е
разработен в рамките на проект „Привлекателен градски обществен транспорт за
достъпни градове-АТТАС“ финансиран по програма за транснационално
сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013, е основният стратегически
документ, който общината прилага по отношение на енергийната ефективност и
намаляване на CO2 в сектор „Транспорт“.

ІІІ. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Таблица 1 : Консумирана енергия в общински сгради
2018 г.
Енергийни
разходи
THE

Електро

Леко

Топло

енергия

корабно

енергия

Природен Пропангаз
бутан

Дърва

Кафяви
въглища

Биомасса

Общо

996.143

119.640

982.251

526.663

0.023

4.424

3.353

176.127

2808.624

MWh

11585.144

1391.412

11423.575

6125.093

0.268

51.454

39.000

2048.352

32664.298

Стойност (лв)

2329319.58

271393.06

832805.70

584544.45

60.36

5940.95

1850.00

201801.05 4227715.15

2019 г.
Енергийни
разходи
THE

Електро

Леко

Топло

енергия

корабно

енергия

Природен Пропангаз
бутан

Дърва

Кафяви
въглища

Биомасса

Общо

873.761

98.148

810.638

472.404

0.000

4.743

5.589

142.302

2407.585

MWh

10161.839

1141.458

9427.716

5494.063

0.000

55.165

65.000

1654.968

28000.209

Стойност (лв)

2296454.81

272920.07

789057.78

521539.73

0.00

5955.65

3415.00

163745.47 4053088.51

Данните в таблицата са извадка от Информационната система за
мониторинг на енергопотреблението в Община Бургас

ІV. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Целите и обхвата на плана за енергийна ефективност на Община Бургас за
2020 г. кореспондират с приоритетите и целите заложени в стратегията за устойчиво
енергийно развитие. Стратегията за устойчиво енергийно развитие 2011-2020 е
дългосрочен документ, интегрирана част от който са краткосрочни планове за
действие, планирани на базата на периодичен анализ на съществуващото състояние,
оценка на потребностите и възможностите за реализация.
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В Плана за енергийна ефективност на Община Бургас за заложени следните
специфични цели:
 Повишаване на енергийната ефективност в публичната инфраструктура;
 Повишаване на енергийната ефективност на обществения транспорт;
 Стимулиране на алтернативни начини на придвижване и нова култура на
градска мобилност;
 Повишаване дела на енергията от ВЕИ, използвана в публичния сектор;
 Насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане на ВЕИ инсталации на
територията на Община Бургас;
 Повишаване на обществената информираност и изграждане на култура за
енергийно ефективно поведение в бита и бизнеса;
 Създаване и промотиране на „зелена” идентичност на община Бургас;
 Повишаване капацитета на общинска администрация за планиране,
изпълнение и мониторинг на мерки за енергийна ефективност;
 Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на Стратегията за
устойчиво енергийно развитие, на основата на широко партньорство с бизнеса
и организации на гражданското общество.
През последните години Общината бе концентрирана върху подобряване на
енергийното състояние в обществените сгради, с което да даде добрия пример за
бизнеса и домакинствата. Към момента по-голямата част от публичните сгради,
общинска собственост са с подобрени енергийни характеристики и логично, в ролята
си на мотиватор, Общината е разширила обхвата, като включва активно
домакинствата и многофамилните жилищни сгради.

V. ИЗБОР НА ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ
1. Международни проекти и проектни предложения:
1.1. Проект "Природосъобразни решения за зелени градове (CONNECTING
Nature). Целта на проекта е чрез събирането на информация за изпълнени
природосъобразни проекти в градска среда и оценка на техния ефект да се
разработят иновативни работещи природосъобразни решения,
подходящи за прилагане в малки, средни и големи градове. Проектът се
изпълнява от 37 организации от 19 страни. Община Бургас е партньор по
проекта и участва в консорциума като "град-последовател" (английски
превод "fast-follower city"), чиято роля е да проучи добрите практики и
приложи научените уроци, знания и опит на градове като Генк, Глазгоу и
Познан в разработването на иновативни "зелени" решения в градска среда,
съотносими към нуждите на града.
Продължителност: 5 години (1 юни, 2017 год. - 31 май, 2022 год.)
Финансиране: Програма Хоризонт 2020 Програма за научни изследвания и
иновации на Европейския съюз.
1.2. Проект „Споделящи градове“ (Sharing cities). Проектът има за цел да
демонстрира истинския потенциал от внедряване на умни решения в
градска среда и стойността, която добавят в икономическото, социалното
и екологичното развитие на градовете, както и да насърчи възприемането
на интегриран подход за прилагане на дигитални решения и събирането и
ползването на данни за подобряване на свързаността на съществуваща и в
процес на проектиране и изграждане инфраструктура. Също така, като
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
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основен приоритет е заложено и стимулирането за създаване на следващо
поколение дигитални услуги, които да осигурят на гражданите по-добри
алтернативи при ползването на градски транспорт или по отношение на
подобряването на енергийната ефективност, което ще подобри градската
мобилност, енергийната ефективност, жилищното настаняване,
устойчивостта и икономическото развитие на градовете като цяло. За
постигане на горепосочените цели, водещите градове ще реализират
съвкупност от мерки в определени целеви райони от териториите си, в три
основни направления - Хора (активно включване на гражданите в
ползването на споделени услуги, внедрени в следствие на приложени
иновативни решения), Места (надграждане на съществуваща или
създаване на нова инфраструктура в областта електрическата мобилност,
енергийна ефективност на сгради, системи за устойчиво управление на
енергията и умно улично осветление) и Платформи (надграждане на
съществуваща или създаване на нова споделена градска платформа, която
работи с данни, предоставяни от широк набор от източници, включващи
данни от сензори и традиционни статистически данни, ползвайки
отворени технологии и стандарти). "Следващите" градове ще приложат
част от мерките, вече осъществени във водещите градове, като реплика и
надграждане на успешните им практики. В тази връзка, в рамките на
проекта, община Бургас ще предприеме необходимите действия за
прилагане на мерки и ще възприеме интегриран подход при прилагане на
умни решения, съобразени с даденостите и потенциала на града, след
осъществено предварително проучване.
Финансиране: Програма Хоризонт 2020 Програма за научни изследвания и
иновации на Европейския съюз.
1.3. Проектно предложение „Модернизация на системата за уличното
осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град
Бургас“, по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската
инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“,
която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо
пространство 2014-2021 г.
Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на
системите за външно изкуствено осветление чрез технологично
обновление и модернизация, водещи до намаляване на емисиите на
въглероден диоксид, енергийни и парични спестявания и подобрение на
качеството на живота на гражданите.
Една от главните задачи на системите за външно изкуствено осветление улично, парково, на пешеходни пътеки - е осигуряване на безопасно
движение на МПС и пешеходците вечерно и нощно време и създаване на
условия за повишаване на пропускателната способност на уличната и
шосейната мрежа.
2. Изпълнение на мерки за ЕЕ в рамката на Инвестиционната програма на
Община Бургас през 2020 г.
2.1. Инвестиционен
приоритет
„Енергийна
ефективност
в
административни и жилищни сгради“:
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
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2.1.1. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска № 26“
– БФП в размер на 1 500 000лв. и 784 243,14 лв. собствен принос на
Община Бургас.
В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в
административната сграда, ще се допринесе за:
√ Класът на енергопотребление на сградата ще се повиши от "D" на
"B";
√ Спестяване на 1 152 721 kWh/год. първична енергия, което се
равнява на 60, 40%;
√ Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички
енергоспестяващи мерки е 297,38 т/г. спестени емисии на CO2;
√ Подобряване комфорта на работещите и посещаващите
обществената сграда и постигане на нормативно определените
параметри на средата за отопление и осветление;
2.1.2. Проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. "Цар
Петър" №5Б)“ – БФП в размер на 999 498,58 лв. и собствен принос 1
997 233,63 лв.
В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в
административната сграда, ще се допринесе за:
√ Класът на енергопотребление на сградата ще се повиши от "D" на
"B";
√ Спестяване на 665 870 kWh/год. първична енергия, което се
равнява на 43,54%;
√ Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички
енергоспестяващи мерки е 118,70 т/г. спестени емисии на CO2;
√ Подобряване комфорта на работещите и посещаващите
обществената сграда и постигане на нормативно определените
параметри на средата за отопление и осветление;
2.1.3. Проект „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на
град Бургас“ – БФП в размер на 1 620 735,43 лв.
В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в
10те многофамилни жилищни сгради включени в проектното
предложение ще се допринесе за:
• повишаване
класа
на
енергийна
ефективност
на
многофамилните жилищни сгради, като ще достигнат минимум
клас C" и намаляване на разходите за енергия;
• спестяване на 1 712 179 kWh/год. първична енергия;
• 437.71 т./г. екологичен еквивалент на спестените емисии
въглероден диоксид;
• подобряване на експлоатационните характеристики за
удължаване на жизнения цикъл на сградите;
2.1.4. Проектно предложение „Обновяване и прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на
територията на град Бургас-етап 2“.
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БФП в размер на 1 879 236, 24
лв. и собствен принос да
37 329,20 лв.
В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в
11те многофамилни жилищни сгради включени в проектното
предложение ще се допринесе за:
✔ повишаване класа на енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради, като ще достигнат минимум клас C" и намаляване
на разходите за енергия;
✔ спестяване на 810 632,15 kWh/год. първична енергия;
✔ 205,1 т./г. екологичен еквивалент на спестените емисии
въглероден диоксид;
2.1.5. Проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас“ – БФП в
размер на 497 214,13 лв. и собствен принос 23 816,80 лв.
Очакваните резултати от въвеждането на мерките за енергийна
ефективност са:
√ Класът на енергопотребление на двете сгради ще се повиши
от"E" (за сграда 1) и "F" (сграда 2) на "B";
√ Спестяване на общо 566071 kWh/y първична енергия,, което
представлява 63,42 % спестена енергия (сграда 1) и 69,50 %
спестена
енергия за сграда 2.
√ Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички
енергоспестяващи мерки е 121,34 t/y. спестени емисии на CO2;
2.2.

Инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“:
2.2.1. Проект „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки
за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“ –
Обща стойност на проекта 9 490 230,92 лв., БФП 4 019 217,00 лв.,
Собствено финансиране 5 471 013,92 лв.
Проектът предвижда изпълнение на серия от взаимосвързани
дейности по обновяване на Културен дом на Лукойл Нефтохим,
които ще осигурят по - привлекателна и достъпна културна среда за
всички граждани и гости на град Бургас.
Проектът е част от политиката на Община Бургас за създаване на
активни градски пространства, които обединяват инфраструктура,
събития, творчески общности и публики. Културният дом е
разпознаваема и търсена локация, разположена в сърцето на
градския център и с потенциал за развиване на разнообразие от
функции и взаимодействия както с околното пространство, така и с
утвърдени и набиращи популярност съвременни изкуства и
творчески индустрии.
Предвидените по проекта дейности са насочени към цялостна
модернизация на сградния фонд, създаване на съвременен
архитектурно-художествен образ на сградата, функционално и
смислено обогатяване на дейностите, прилагане на мерки за
енергийна и ресурсна ефективност. Изпълнението на пакета от
мерки ще повиши класът на енергопотребление на сградата от G на
C, с което ще бъде изпълнено изискването на чл.6, ал.1, т.2б от
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Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение
и икономия на енергия в сгради.
2.2.2. Проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в
културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и
библиотека“ - Обща стойност на проекта 9 943 899,00 лв, БФП 3
646 100,00 лв. Собствено финансиране 6 297 799,00 лв.
Основна цел на проекта е да подпомогне модернизацията на културната
инфраструктура в община Бургас в подкрепа на развитие на местната
общност, основано на знание, творчески иновации и съвместен културен
живот. С реализацията му ще бъдат изпълнени дейности по реконструкция,
обновяване и оборудване на сгради и превръщането им в съвременен и
атрактивен културно-образователен център (музей) за съвременно
изкуство и библиотека.
2.3.

Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“:
2.4.1. Проект „Интегриран модел за управление на градската
мобилност – етап 1“, е част от Инвестиционната програма, финансирана
по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Компонентите,
включени в проекта са:
- надграждане на системата на БАЛ;
- изграждане на интелигентни системи за управление на трафика.
Общата цел на проекта е да насърчи изпълнението на стратегии за
нисковъглеродно развитие в градските райони, посредством насърчаване
на устойчива мултимодална градска мобилност и изпълнението на мерки
за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата. Тази
цел следва да бъде постигната посредством създаване на по-ефективен,
по-бърз и по-екологичен градски транспорт с по-малко потребление на
енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.
Изпълнението на проект „Интегриран модел за управление на градска
мобилност –етап 1“ ще допринесе за постигането на следните резултати:
- Насърчаване на интермодална устойчива градска мобилност чрез
създаване на възможности за алтернативни форми на транспорт и
тяхното подходящо комбиниране, включително обществен
транспорт;
- Подобряване скоростта и качеството на обслужване на
обществения транспорт, като по този начин ще насърчи повече
хора да ползват услугите му пред превоз с личен автомобил;
- Подобряване безопасността на средата чрез осигуряване
обезопасени пешеходни връзки до спирките и възлови точки в
град Бургас;
- Подобряване на пропускателната способност на кръстовищата и
осигуряване на предимство на превозните средства на градския
транспорт чрез автоматизирано „умно” управление на
светофарите;
- Подобряване на достъпността посредством осигуряване на
платформи за улесняване достъпа на лица с намалена подвижност
(ЛНП) до спирките на градския обществен транспорт.
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3. Други проекти:
3.1.

Проект BG16M1OP002-5.003-0003 "Намаляване на замърсяването на
атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр.
Бургас", финансиран по ОП "Околна среда" 2014-2020. Бюджет на
проекта: 12 965 829,11 лева.
Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния
въздух на територията на Община Бургас чрез намаляване емисиите на
ФПЧ10 с източник битово отопление с твърдо битово гориво. Целта ще
бъде постигната, чрез изпълнение на следните специфични цели:
(1) Въвеждане на ефективни и специфични за местния контекст
механизми за въздействие и ограничаване замърсяването на
атмосферния въздух с източник битово отопление с твърдо гориво;
(2) Надграждане на системата от мерки за подобряване на КАВ чрез
изграждане на допълнителен административен капацитет и
формулиране и изпълнение на местни политики по управление на КАВ
в Община Бургас;
(3) Повишаване на обществената информираност и насърчаване
включването на местната общност в инициативи, свързани с
подобряване качеството на въздуха.

3.2.

Проект „Българските общини работят заедно за подобряване на
качеството на атмосферния въздух", финансиран по Програма LIFE.
Бюджетът на проекта е 16,7 млн. евро, като финансовият принос от
Европейската комисия е 60%.
Основните цели на интегрирания проект са:
 Подобряване качеството на въздуха в общините София, Бургас,
Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора;
 Изграждане и подобряване на капацитета на администрациите
на шестте общини, така че да са в състояние да: прилагат
мерките, включени в Програмите за КАВ извършват цялостен
мониторинг и контрол, осигуряващи качеството на въздуха
използват различни източници на финансиране, включително
средства от ЕС, за изпълнение на мерките за качеството на
въздуха разработват Програми за КАВ за следващия програмен
период въз основа на достатъчно количествена и качествена
информация;
 Повишаване на осведомеността и създаване на добре
информирана общност от граждани и неправителствени
организации, която да бъде партньор, опонент и коректив на
администрацията по отношение на качеството на въздуха;
 Повишаване капацитета на всички общини в България с лошо
качество на въздуха по въпросите, свързани с управлението на
качеството на въздуха;
 Подобряване на трансфера на ноу-хау и опит в областта на
качеството на въздуха чрез изграждане на мрежи с други общини
в ЕС, отговорни институции, подобни проекти и др.
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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община
Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран по
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Обща стойност на
проекта 82 043 674,80 лв., БФП 65 000 000,00 лв., Собствено
финансиране 17 043 674,80 лв.
Проектът включва доставка и въвеждане в експлоатация на 56
електрически превозни средства за нуждите на обществения масов
транспорт в общината, свързаните зарядни съоръжения и
инфраструктура, както и интеграция със съществуващите системи за
електронно таксуване, автоматично позициониране на превозните
средства, видеонаблюдение и информиране на пътниците в реално
време. Проектът предвижда доставката на следните видове превозни
средства и допълнително оборудване:
- 10 нови 18 метрови съчленени електрически автобуси;
- 34 нови 12 метрови електрически автобуси;
- 12 нови 9 метрови електрически автобуси;
- станции за зареждане и съпътстваща инфраструктура;
- допълнително оборудване и интеграция към съществуващи системи
за управление на обществения транспорт.
Със закупуването на новите електрически превозни средства, ще се
гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с
ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един
от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с
повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия.

4. Участие в инициативи и програми
4.1. През 2020 г. Община Бургас продължава да бъде активен член
Националната мрежа за устойчиви и иновативни обществени
поръчки, създадена в рамките на проект Региони на устойчивите
обществени поръчки (SPP Regions). Проектът цели да подпомогне
изпълнението на процедури за устойчиви и иновативни обществени
поръчки чрез насърчаване на по‐тясно сътрудничество между публичните
власти, обмен на опит и знания на европейско равнище и обучение по
устойчиви обществени поръчки.
4.2. Община Бургас е член на Международен съвет за местни екологични
инициативи -Местните власти за устойчиво развитие /ICLEI - Local
Authorities for Sustainability - International Council for Local
Environmental Initiatives/ - световна организация със седалище в Торонто,
Канада и европейски офис във Фрайбург, Германия. ICLEI е водещата
глобална мрежа от над 1,500 града и региона, ангажирани с изграждането
на устойчиво бъдеще и обхващат повече от 25% от световното градско
население.
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VІ. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
 Подобряване комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на
нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;
 Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии
на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно
определените за предходни периоди;
 Удължен експлоатационен срок на публичната инфраструктура и на техните
инсталации и съоръжения;
 Намаляване въглеродните емисии и парникови газове;
 Удължен живот на сгради и на техните инсталации и съоръжения;
 Подобряване на качеството и ефективността на уличното осветление и
привеждането му в съответствие с хигиенните норми;
 Подобрено качество на атмосферния въздух;
 Създадена подходяща информационна среда за стимулиране на инвестиции
във ВЕИ;
 намаляване разходите за енергия и редуциране на въглеродните емисии, в
резултат на въведени системи ВЕИ;
 Увеличен дял на бизнес инвестициите в технологии за изграждане на ВЕИ;
 Повишено ниво на информираност и изградена положителна нагласа сред
обществеността и бизнеса за енергийно ефективно поведение;
 Намаляване потреблението на енергия;
 Повишаване на дела на зелените инвестиции на територията на община
Бургас;
 Повишен капацитет на Община Бургас за планиране, реализация и
мониторинг на местни политики за енергийна ефективност;
 Подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на
показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите
задължения от Република България относно:
- рамковата конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни
1992 г., и ратифицирана от България на 16 март 1995 г.;
- Създаване на нови пазарни възможности за търговци и разкриване на
нови работни места;
- Създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, поголяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните
енерго ресурси.

VІІ. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Предвид специфичните условия, които съпътстват реализирането на мерки за
енергийна ефективност за всеки конкретен обект на интервенция се изготвя
индивидуален план за изпълнение.
От съществено значение е извършването на проучвания относно състоянието
на обектите, необходимите мерки за постигане на оптимални резултати, анализ на
данните от енергийните обследвания или изготвяне на такива, ако няма. Следващата
стъпка е осигуряване на финансиране за предприетите мерки, както и изготвяне на
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инвестиционни проекти и необходимата документация за законосъобразното
протичане на строително ремонтните дейности.
За да бъдат отчетени резултатите от предприетите мерки за енергийна
ефективност се определят индикатори, които се следят периодично. Данните се
систематизират и обобщават. Обобщената информация дава яснота относно
постигнатия ефект и реализирането на заложените цели.
Приетата цел на ЕС за декарбонизация на сградния фонд до 2050 г. и
изискванията на новата Директива за енергийните характеристики на сградите за
разработване на национални стратегии за привличане на инвестиции за обновяване
на сградния фонд с цел декарбонизация до 2050 г. и конкретни спестявания за 2030
и 2040 г., водещи към тази цел, означават, че сградните обновявания от този момент
нататък следва да се стремят към максимални спестявания при икономическа
рентабилност в рамките на целия жизнен цикъл. Обновените сгради следва да
оползотворят целия наличен потенциал за спестявания, като малкото оставащо
количество потребна енергия трябва да бъде доставяно от възобновяема енергия,
произвеждана на място или в близост до потреблението. Същевременно, трябва да се
осигури оптимален комфорт, качество на въздуха в помещенията и хигиенни условия
на обитаване, което предполага особено внимание към сградните системи и
инсталации.
Като потвърждение на това Министерски съвет приема Национален план за
сгради с близко до нулево потребление на енергия, разработен на основание чл. 9,
ал.1 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.
Националният план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015
г. – 2020 г. има за цел да превърне концепцията за сгради с почти нулево потребление
на енергия в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на
нови сгради в България след 2018 г., а при доказана ефективност на разходите - и при
обновяване на съществуващи сгради за различните под-категории на сградите.
Целта е да се промени съотношението на дяловете на енергийните източници,
използвани в сградите, което в съчетание с много добри и балансирани за зима и лято
енергийни характеристики на ограждащите елементи да доведе до оптимизиране на
годишния разход на енергия до ниски нива, без от това да е повлиян комфортът на
обитаване в сградите.
Община Бургас има изпълнени и въведени в експлоатация обекти, съгласно
разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламенти на Съвета от 19
май 2010 г. относно енергийните характеристики на заетите или притежавани от
публични органи нови сгради да са с близко до нулево нетно потребление на енергия.
Предстои изпълнението на още четири обекта с близко до нулево нетно
потребление на енергия, които са с одобрени инвестиционни проекти.
Определянето на потенциала за повишаване на енергийната ефективност в
крайното потребление на енергия е от изключително значение за съставянето план
за енергийна ефективност и привличане на допълнителни инвестиции.

VІІІ. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Планирането и управлението на потреблението и производството на енергия
в общините се осъществява на основата на наличната информация за текущото
състояние на отделни обекти. Тази информация трябва да съдържа данни за самите
обекти, производството и потреблението на енергия, равнището на ефективност в
използването на горивата и енергията, техническото състояние и
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експлоатационните условия в обектите на въздействие, както и достъпните
финансовите ресурси. Тази информация може да помогне за вземане на коректни
решения само ако е пълна, надеждна, добре подредена и организирана.
До настоящия момент мониторингът върху изпълнението на общинската
програма за енергийна ефективност се осъществява чрез изготвяне на периодични
справки от Информационната система за мониторинг на енергопотреблението в
Община Бургас, анализ и оценка на данните в тях.
Внедрената Информационна система за наблюдение на енергопотреблението,
която обхваща целия сграден фонд на Община Бургас и системите за улично
осветление, дава възможност да се открие информация за енергийното потребление
от 2005 г. до сега.
Събираната информация се използва предимно за изготвяне на анализи и
оценка, за наблюдения и контрол върху изпълнението на общинската енергийна
програма, спомага за набелязване на цели при изготвяне на енергийна програма за
следващата година.
Бургас е една от малкото общини в България, която подхожда систематично
към процеса на планиране и управление на потреблението на енергия в публичните
сгради, като полага неимоверни усилия за събиране и обработка на информация с
цел изготвяне на законово обусловените справки и отчети и идентифицирането на
нови проекти
Желателно е създаването на нова, уеб-базирана софтуерна система за
автоматизирано въвеждане на данни, която да облекчи работата на общинската
администрация и да предлага разнообразни справки, които да оптимизират процеса
на вземане на решения за управление на енергията и сградния фонд като цяло.
Правилно
поддържаната
информационна
система
позволява
идентифицирането на приоритетни проекти за енергийна ефективност и
насочването им към подходящия източник на финансиране. Данните за реалното
потребление и възможностите за генериране на реален финансов поток чрез
спестяванията подпомагат решенията за привличане на пазарни източници на
финансиране, като по този начин с ограничения публичен ресурс могат да се
изпълнят повече проекти за по-малко време.
Във връзка с всичко казано до тук ще бъде разработена нова система/софтуер
за събиране, обработка, съхранение, анализ на данни и изготвяне на отчети за
енергийната консумация на сгради.

ІХ. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
Посочените в Плана за ЕЕ обекти и инициативи на Община Бургас ще се
финансират от следните източници:
 Собствени средства;
 Европейски структурни и инвестиционни фондове;
 Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.;
 Национален Доверителен Екофонд;
 Други външни източници, като например други национални или
международни програми за партньорства извън посочените по-горе.
25.02.2020 г.
гр. Бургас
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