
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР-12-108 
05.02.2015г. 
 

ПРОТОКОЛ 
от Първо заседание на Областния съвет за енергийна ефективност 

 

Днес, 05.02.2015г. от 13:30 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация - Добрич се проведе първото заседание на Областния съвет за 
енергийна ефективност, създаден със Заповед № РкД-22-42/11.12.2014г. на 
Областния управител на област Добрич д-р Маргарита Новоселска. Срещата 
председателства Ивайло Манушев, заместник областен управител. 
Присъстваха представители на общините от област Добрич, Областен 
информационен център, РО НСК-Добрич, ТПП-Добрич, РИОСВ-Варна. 

Г-н Манушев благодари на присъстващите за поетия ангажимент за 
участие в новосформираният съвет. 

 Той представи дневния ред, а именно: 
1. Запознаване с основни положения, залегнали в Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; 
2. Въпроси по националната програма; 
3. Други. 
 Г-н Манушев информира за броя на многофамилните жилищни сгради, 
отговарящи на изискванията за кандидатстване в програмата, по общини, 
както следва: 
- община Добрич – 229 сгради; 
- община Балчик – 21 сгради; 
- община Каварна – 16 сгради; 
- община Тервел – 7 сгради; 
- община Ген. Тошево – 1 сграда; 

 Общините Добричка, Шабла и Крушари нямат сгради, отговарящи на 
изискванията. 
 Общо на територията на област Добрич има 274 многофамилни жилищни 
сгради, собствениците на които биха могли да регистрират сдружения и да 
кандидатстват по програмата.  
 След представените данни, г-н Манушев пристъпи към запознаване на 
присъстващите с презентация, подготвена от МРРБ, относно програмата. Той 
акцентира върху ползите от програмата, икономическият и социален ефект, 
информация относно допустимост на сградите и на кандидатите, допустимите 
дейности по програмата. 
 Относно осъществяването на комуникация между проектанти и 
собственици на жилища, бе уточнено, че същата ще се организира между 
определения представител на сдружението и общината. 
 Г-н Манушев изрази надежда, че общините ще оказват методическа 
помощ на гражданите. 
 В хода на разговора се разискваха въпроси относно: 
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- строителните книжа на сградите;  
- осъществяване на информационната кампания;  
- кандидатстване по програмата; 
- регистрация на сдружения, само и единствено с цел участие в 

програмата; 
- одобрение и финансиране на кандидати.; 
- вида и дебелината на изолацията и дограмата; 
- авторските права върху санираните сгради. 

 Г-н Пламен Ганчев /зам. кмет на община Добрич/ отбеляза, че е 
необходимо да се напише методика за последващ контрол и мониторинг. 
 Също така той уточни, че е добре сдруженията, кандидатстващи по 
програмата, да си осигурят технически грамотен представител, които да 
комуникира с общината и проектантите. 
 Друго предложение на г-н Ганчев е разработване на специална методика 
за обществени поръчки по тази програма. 
 Разискван бе въпросът относно финансирането по програмата. Г-н 
Ганчев уточни, че трябва да се осигурят средства от държавата, защото 
общините няма да имат възможност да оперират със собствени финанси, до 
тяхното верифициране. 
 Г-н Манушев помоли присъстващите представители на общини да 
посочат удобна дата, в период 16-20.02.2015 г., за провеждане на разяснителни 
срещи по общини, с участието на представители от Областна администрация 
Добрич, Областен информационен център и граждани. Часът за всички срещи е 
фиксиран - 17:30 ч., за да бъде удобен за работещите граждани. 
 След дискусия се определиха следните дати по места: 

- 16.02.2015 г. – община Каварна; 
- 17.02.2015 г. – община Генерал Тошево; 
- 18.02.2015 г. – община Балчик; 
- 19.02.2015 г. – община Тервел. 

За община Добрич допълнително ще се уточни датата. 
 Г-н Манушев призова представителите на общини да информират 
обществеността, една седмица предварително, за датата и часа на срещата. 
Той уточни, че освен програмата за саниране, ще бъде представена пред 
общинските служители и Оперативна програма „Добро управление“ от 
представителите на Областен информационен център. 
  

Г-н Манушев закри заседанието и благодари на присъстващите, като им 
пожела ползотворен ден! 

 

Изготвил протокола:………………………… 
                                 Мария Йорданова 
                                 Специалист в Дирекция „АКРРДС” 

 

Председател: ………………………… 
                         Ивайло Манушев     
                         Заместник областен управител 
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