
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР-12-5 
11.06.2015г. 
 

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Областния съвет за енергийна ефективност 

 

Днес, 11.06.2015г. от 10:00 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация - Добрич се проведе заседание на Областния съвет за 
енергийна ефективност. Срещата председателства Ивайло Манушев, 
заместник областен управител. Присъстваха представители на общините от 
област Добрич, РО НСК-Добрич, „В и К“ ЕООД, РИОСВ-Варна, „ЧТК“ АД, „Пътно 
строителство“ АД, „Енергийна финансова група“ АД, „Фючър Енерджи“ ЕООД. 

Г-н Манушев приветства присъстващите и благодари за предоставените 
доклади от общинските администрации. Той представи проекта за дневен ред, 
а именно: 

1. Обсъждане на отчетените от общините в област Добрич мерки за 
подобряване на енергийната ефективност за периода 2010-2014г.; 

2. Обсъждане на планираните дейности и проекти на общините от област 
Добрич за подобряване на енергийната ефективност за периода 2015-
2020г.; 

3. Обсъждане на предприетите действия от общините в областта във връзка 
с паспортизацията на сградите първа, втора и трета категории, съгласно 
разпоредбата на §2, ал.2, т.1 от Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите; 

4. Презентации от фирми във връзка с нови технологии за улично 
осветление и енергийна ефективност; 

5. Други. 
 
Дневният ред се подложи на гласуване и с пълно мнозинство се прие. 
 

 По т.1 г-н Манушев даде думата на гл. експерт Веселин Димитров да 
представи кратък отчет за предприети мерки по енергийна ефективност от 
общините в област Добрич.  
 Община Добрич има изготвена общинска енергийна програма 2008-2013 
г., включваща четири приоритета: Прилагане на интегриран пакет от мерки за 
подобряване на енергийната  ефективност на общински сграден фонд; 
Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията 
на общината; Повишаване на енергийната ефективност в местната 
промишленост; Въвеждане на управление на енергията на територията на 
общината. Предвид посочените приоритети са заложени следните цели: 
Повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради; Обновяване на 
уличното осветление; Повишаване на енергийната ефективност на градския 
транспорт; Активизиране на процесите по цялостна реновация на жилищния 
сграден фонд, приоритетно на панелни жилищни сгради; Изграждане на 



   

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 
е-mail: governor@dobrich.government.bg    

web: www.dobrich.government.bg  

стр. 2 

 

 

общински институции и кадри по енергийна ефективност; Проучвания на 
потенциала за енергийна ефективност в общината и на възможностите за 
неговото оползотворяване; Мобилизиране на обществена подкрепа за 
изпълнение на енергийната програма на основата на широко партньорство с 
бизнеса и организации на гражданското общество. 
  Общинската програма за енергийна ефективност на община Добричка е 
приета през 2011 година и е за периода 2012-2015 година. 
 През този период са предприети следните мерки за повишаване на 
енергийната ефективност  и изпълнени следните дейности по години както 
следва: Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност  през 
2012 г. на 58 обекта на обща стойност 135 009 лв.; Дейности и мерки за 
повишаване на енергийната ефективност  през 2013 г. на 63 обекта на обща 
стойност 88 500 лв.; Дейности и мерки за повишаване на енергийната 
ефективност  през 2014 г. на 19 обекта на обща стойност 110 400 лв. 
 Предприети мерки за периода /2010г. до 2014г./ за повишаване на 
енергийната ефективност в община Генерал Тошево са били насочени в 
подмяна на дограма, топлоизолация и подмяна на котли в ЦДГ и училища. 
 Повишаване на енергийната ефективност за периода 2010 г. до 2014 г. в 
община Балчик. Реализирани са два проекта: ”Повишаване енергийната 
ефективност на образователната инфраструктура на територията на община 
Балчик” се реализира с финансовата подкрепа на ОП"Регионално развитие" и 
”Изграждане на улично фотоволтаично осветление на алея "Дамбата". 
 Предприети мерки за периода 2010-2014г. за повишаване на енергийната 
ефективност на територията на община Каварна: Изпълнение на ЕСМ за детска 
ясла „Щастливо детство“; СМР за обновяване на ДВУИ “Св. Пантелеймон“ с. 
Българево; СМР за обновяване на ХГ“Христо Градечлиев“; Ремонт на ЦДГ 
„Здравец“; Ремонт на клуб на пенсионера. 
 Предприетите мерки за периода  от 2010 до 2014 г за повишаване на 
енергийната ефективност са: Повишаване на енергийната ефективност на 
Народно Читалище "Зора-1894"; Ремонт  на ЦДГ „Дора Габе”. 
 Предприети мерки за повишаване енергийната ефективност за периода 
2010 – 2014 г. от община Крушари са: подмяна на дограма, топлоизолация на 
покриви и фасади на общински сгради. 
В хода на разговора се разискваха въпроси относно: 

- ЕСКО услугата;  
- концепцията за уличното осветление;  
- необходимостта от интегриран подход за енергийна ефективност. 

 
 По т.2 от дневния ред г-н Манушев даде думата на представителите на 
общини да информират за планираните дейности за периода 2015 – 2020 г. 
 Г-жа Елена Балтаджиева /представител на община Каварна/ акцентира 
върху реконструкцията  и модернизацията на уличното осветление на 
територията на община Каварна. 
 Г-н Пламен Ганчев /зам. кмет на община Добрич/ информира, че община 
Добрич има много подробно изготвена енергийна програма за период 2014-
2020 г. Целите, заложени в програмата са намаляване, с до 25 % на вредните 
емисии. 
 Г-жа Ивелина Илиева /зам. кмет на община Генерал Тошево/ представи 
проекти за реализация в сферата на енергийната ефективност  за следващия 
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5-годишен период /2015-2020 г./: Поставяне на енергоспестяващо улично 
осветление МФ "Козлодуй" и Подобряване на енергийната ефективност. 
 Г-н Пламен Желязков /зам. кмет на община Тервел/ уведоми, че усилията 
на община Тервел за периода 2015-2020 г. ще са насочени към реконструкция 
на уличното осветление по селата. 
 Г-н Емил Раданов /представител на община Балчик/ представи проекти 
за реализация в сферата на енергийната ефективност  за следващия 5- 
годишен период /2015-2020 г./: “Финансов механизъм на Европейското 
икономическо пространство, програма BG04 “Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия” и “Модернизация на уличното осветление в община 
Балчик, област Добрич” по проект “Национална схема за зелени инвестиции”, 
“Национален доверителен екофонд”. 
 Г-н Атанас Пангаров /представител на община Добричка/ информира за 
идея на община Добричка да монтира експериментално LED осветление в с. 
Плачи дол, със собствени средства. 
 Г-жа Дияна Баланова /представител на община Крушари/ уведоми за 
планирани проекти за периода 2015–2020 г. в община Крушари: подмяна на 
покрив, дограма, саниране в читалище с. Лозенец; ремонт на покрив, дограма в 
пенсионерски клубове в с. Дяково и с. Коритен. 
 Г-н Мариян Жечев /зам. кмет на община Шабла/ представи планираните 
проекти за реализация в сферата на енергийната ефективност за следващия 5 
– годишен период / 2015-2020/ за община Шабла: Повишаване на енергийната 
ефективност в Поликлиника; Ремонт на спортна зала в гр. Шабла Ремонт и 
саниране на многофункционална спортна зала; Повишаване на енергийната 
ефективност в Общинска администрация Шабла; Въвеждане на ВЕИ в 
общински и частни сграда. 
 
 По т.3 от дневния ред г-н Манушев предостави думата на гл. експерт 
Димитров да запознае присъстващите с получено писмо с изх. № 02.04-105 от 
20.05.2015 г. от Министерски съвет по повод техническата паспортизация на 
сградите. С оглед на това, че към момента по бюджета на МС не е налице 
възможност за предоставяне на средства за енергийно обследване и 
техническа паспортизация, срока за тези дейности ще бъде удължен. 
 
 По т.4 от дневния ред г-н Манушев даде думата на присъстващите 
представители на „Фючър Енерджи“ ЕООД и „Енергийна финансова група“ АД. 
 В хода на дискусията, г-н Димитър Петров /мениджър продажби в ЕФГ 
АД/ очерта някои предимства при използване на услуги от свободния енергиен 
пазар, а именно: да се договарят цени, да се договаря начин на плащане, 
възможност за елиминиране на незаконни плащания, 20-30% икономия. Той 
подчерта, че когато се работи с клиенти, се работи в областта на енергийната 
ефективност. Правят се сериозни консултации, кое е най-добре за клиента, бил 
той юридическо или физическо лице. 
 След отправен въпрос от г-н Манушев относно собствеността на 
инфраструктурата, г-н Петров уточни, че може да се купува енергия директно от 
производител. Логистиката /стълбовете с високо напрежение/  е собственост на 
държавата. Инфраструктурата около 30% е собственост на Енерго про Мрежи, 
а останалите 70% са частна собственост.  
 Г-н Георги Марев /регионален мениджър в „Фючър Енерджи“ ЕООД/ 
информира, че излизането на свободния енергиен пазар е чисто документална 
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процедура. Получаването на достъп до пазара е различна процедура от самата 
доставка. Има регистрационен режим, който е около 65 дни.  
 Г-н Манушев се поинтересува каква е процедурата за общините, които 
искат да използват енергия от свободния пазар? 
 Г-н Петров предложи да се организира среща с представители и юристи 
от общините в областта, или да се направят срещи по общини, за да се разясни 
цялата процедура. 
 Г-н Манушев отговори, че е готов да сътрудничи, благодари на 
присъстващите за участието и закри заседанието. 
  
  

 
 
  
  

 

 

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

 

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