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ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОБЩИНА БУРГАС
2019г.
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. и План за действие 2011 г. – 2013 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
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

Страница 2

2019

ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

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“.
След като през 2016 година общината беше концентрирала усилия
максимален брой домакинства да се включат в Националната програма за
обновяване на многофамилни жилищни сгради, то през 2017г. и 2018г. основен
акцент е изпълнението на мерките за ЕЕ в жилищните сгради и отчитане на
резултатите от вече завършените сгради. Повишаване на енергийната ефективност
в жилищните сгради и създаване на „зелено“ мислене при подрастващите са едни от
основните приоритети заложени в дългосрочната стратегия за достигане на
европейските цели до 2020г., тъй като сектор „Сгради“ генерира около 40% от
въглеродните емисии и има голям потенциал за реализиране на спестявания. Тази
тенденция се запазва и през 2019 г.

ІІІ. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Таблица 1 : Консумирана енергия в общински сгради
2017 г.
Енергийни
разходи
THE

Електро

Леко

Топло

енергия

корабно

енергия

Природен Пропангаз
бутан

Дърва

Кафяви
въглища

Биомасса

Общо

989.835

190.428

981.381

587.352

0.022

6.296

1.677

184.581

2941.572

MWh

11511.779

2214.681

11413.462

6830.903

0.256

73.223

19.500

2146.680

34210.484

Стойност (лв)

2424072.19

407208.97

759151.14

562715.38

50.12

6688.00

932.00

218882.28 4379700.08

2018 г.
Енергийни
разходи
THE

Електро

Леко

Топло

енергия

корабно

енергия

Природен Пропангаз
бутан

Дърва

Кафяви
въглища

Биомасса

Общо

993.519

119.640

984.368

501.976

0.023

4.424

3.353

176.127

2783.430

MWh

11554.631

1391.412

11448.204

5837.986

0.268

51.454

39.000

2048.352

32371.307

Стойност (лв)

2323086.64

271393.06

849350.73

563228.52

60.36

5940.95

1850.00

201801.05 4216711.31

Данните в таблицата са извадка от Информационната система за
мониторинг на енергопотреблението в Община Бургас
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ІV. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Целите и обхвата на плана за енергийна ефективност на Община Бургас за
2019 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.
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.
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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
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 за енергийна ефективност на системи за
външно изкуствено осветление на територията на гр. Бургас. През
2019г. ще се подаде проектно предложение по програма "Възобновяема
енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
Целите ще са:
 Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и
намаляване на консумацията на електрическа енергия, чрез
реализация на пакет от технически мерки;
 Подобряване на показателите на уличното осветление, в
съответствие с българския стандарт за улично осветление БДС EN
13 201;
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 Намаляване на преките разходи на общината за улично осветление,
при осигурено високо качество на осветлението;
 Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни
средства, повишаване сигурността на движение на пешеходците
нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера;
Намаляване на криминалните прояви в тъмната част на денонощието.
2. Участие в инициативи и програми
2.1. През 2019 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. През 2018г. общината разработи с
подкрепата на останалите партньори в мрежата 1 зелена и устойчива
обществена поръчка за въвеждане на енергийно ефективни мерки в
публични сгради –общинска администрация.
2.2. 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.
2.3. Община Бургас продължава да е активен член и в Общинска мрежа за
енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“. Мрежата е създадена като
доброволно неформално сдружение на общини с идеална цел през 1997 г.
по инициатива на кметовете на 23 общини. Целта й е взаимна помощ и
съвместни действия при формирането на местните политики за
ефективно използване на традиционни и алтернативни енергийни
ресурси и за осигуряване на енергийна сигурност и възможности за
устойчиво развитие на общините.
3. Проекти, в които са планирани мерки за енергийна ефективност и
устойчив транспорт:
3.1. 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,
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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.
4. Планирани енергийни одити и ремонтни дейности за повишаване на ЕЕ в
жилищни сгради
От 2015г. Община Бургас се включи много активно в Националната програма
за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Към 31.12.2018г.
205 жилищни сгради са със сключени договори за финансиране на мерки за
енергийна ефективност. От тях 197 са въведени в експлоатация, а 8 са със
стартирали СМР. Това е най-мащабния проект на територията на общината
свързан с подобряване на енергийните характеристики в сградите. Като
добавена стойност от изпълнението на програмата, може да се отчете и
повишената осведоменост на гражданите, подобряване качеството на живот и
подобряване жизнената среда. През 2019г. се очаква нови изисквания и
механизъм за изпълнение на НПЕЕМЖС.
5. Изпълнение на мерки за ЕЕ в рамката на Инвестиционната програма на
Община Бургас през 2019 г.
5.1. Инвестиционен приоритет ЕЕ
5.1.1. 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.
Проектна готовност : През 2019г. предстои сключване на договор за
„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на
Община Бургас с идентификатор 07079.610.194.1, находяща се на ул.
"Александровска" № 26"
За сградата са изготвени енергийно и техническо обследване.
В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в
административната сграда, ще се допринесе за:
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
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√ 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;
Проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. "Цар
Петър" №5Б)“ – БФП в размер до 1 000 000 лв. и собствен принос на
НАП до 2 000 000 лв. През 2019г. година предстои подготовка и
подаване на проектно предложение.
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;
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
многофамилните 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;
Проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. "Цар
Петър" №5Б)“ – БФП в размер до 1 000 000 лв. и собствен принос на
НАП до 2 000 000 лв. През 2019г. година предстои подготовка и
подаване на проектно предложение.
Проектно предложение „Обновяване и прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на
територията на град Бургас-етап 2“. През 2019г. година предстои
подготовка и подаване на проектно предложение.
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В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в
многофамилните 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;
5.2.

Инвестиционен приоритет Културна инфраструктура – подготовка на
проектните предложения и подаването им до 12.2020г.
5.2.1. Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“ – Прогнозна стойност на СМР
1 600 000 лв. без ДДС.
Проектна готовност: ТИП
5.2.2. Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим – Прогнозна
стойност на СМР 6 464 277 лв. без ДДС
Проектна готовност: РИП
5.2.3. Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша
немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I) – Прогнозна
стойност на СМР 6 500 000лв.
Проектна готовност: Преработка на ТИП
Очакван ефект: Подобрени енергийни характеристики на сградите

5.3.

Инвестиционен приоритет Социална инфраструктура
5.3.1. Проектно предложение „Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане на социално
жилище на 4 етажа в зона Д“. През 2019г. година предстои
подготовка и подаване на проектно предложение. Приблизителна
стойност на СМР, включително БФП и собствено финансиране в
размер на 4 000 000 лв. без ДДС.
Проектна готовност: Актуализиране на РИП
Очакван ефект: Въвеждане на иновативен подход спазвайки
принципите на нискоенергийното строителство за обекта.

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;
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
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 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
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.

VІІІ. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
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.
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
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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. Както е добре известно, Бургас е и лидер в Националната програма за
енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС), което има
безспорен ефект върху потреблението на енергия в жилищния сектор, но и създава
големи очаквания за продължаване на дейностите (най-вероятно в режим на
съфинансиране) и включване на еднофамилните сгради в процеса. Тези области
представляват огромно предизвикателство за всяка общинска администрация, което
започва още със събирането на данни за състоянието на сградния фонд и
потреблението на енергия в него – най-често разпръснати сред различни институции
и административни отдели.
За посрещането на това предизвикателство, Община Бургас активно използва
информационната система на ЕкоЕнергия – единствената такава в България, която
обаче за съжаление е морално остаряла и трябва да бъде заменена със софтуерна
система, съобразена с настоящите потребности на общините. Въпреки това,
събраните през годините данни в комбинация с отчетите към АУЕР позволяват да се
направят изводи, които не претендират за техническа коректност и изчерпателност,
но позволяват да се идентифицират тенденции и потенциални рискове.
Във връзка с това е желателно 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.
Въпреки трудностите при събирането и обработката на данни, с усилията на
екипа си от енергийни специалисти, Община Бургас е лидер в областта на
общинското енергийно планиране. Не случайно тя е и една от първите,
присъединили се към Споразумението на кметовете, като със сигурност ще изпълни
и надхвърли поставените 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.
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
експлоатационните условия в обектите на въздействие, както и достъпните
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финансовите ресурси. Тази информация може да помогне за вземане на коректни
решения само ако е пълна, надеждна, добре подредена и организирана.
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.
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.;
 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради;
 Национален Доверителен Екофонд;
 Други външни източници, като например други национални или
международни програми за партньорства извън посочените по-горе.

25.02.2019 г.
гр. Бургас
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