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ВЪВЕДЕНИЕ 
Понятието "най-добри/добри" практики се отнася до разработването 
на широка по обхват политика и оптималното използване на доказани 
или най-добри съществуващи технологии и методи за икономически 
изгодно намаляване на емисиите на парникови газове. Различните 
страни подхождат към идеята за "най-добри практики" от различни 
ъгли и виждат потенциалната полза от тях в различен контекст, 
национален и международен. 

По принцип, политиката и мерките за предотвратяване на 
климатичните изменения и смекчаване на тяхното влияние и 
изпълнението на задълженията по Рамковата конвенция на ОН по 
изменението на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото трябва да 
са насочени към значително намаляване на емисиите на парникови 
газове и същевременно да отговарят на изискванията за устойчиво 
развитие. Понастоящем такава политика и мерки се осъществяват 
преди всичко на национално равнище и са съобразени с националните 
условия. В същото време, съществуват различия в условията в 
различните отрасли и региони, а съответно и в използваните 
политически инструменти.  

Проектът на Регионалния екологичен център за Централна и 
Източна Европа и Института за световни ресурси си поставя за цел 
разработването на значими примери и критерии за оценка на добри 
практики и мерки за постигане на целите на конвенцията по 
изменението на климата, както и инициирането на регионален 
диалог и разпространението на информация за прогресивни 
инициативи в страните в преход. Тази цел се основава на 
съществуването на известни сходства в националните условия в 
страните в преход и в обединяването на техните усилия напоследък 
за участие в международния диалог относно изпълнението на 
РКОНИК и ратификацията на Протокола от Киото. Освен това тя 
взема под внимание препоръките на Междуправителствения комитет 
по проблемите на изменението на климата за по-нататъшна работа  

по "добрите практики" за повишаване на индивидуалната и обща 
ефективност на политиките и мерките: улесняване на 
сътрудничеството, обмяна на опит, обмяна на информация. 
Резултат от проекта може да бъде и повишаването на потенциала 
за установяване и отчитане на "добри практики" и мерки. 
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Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, партньор от 
българска страна по проекта, реши да оцени и представи примери за 
"най-добри практики" от категорията инициативи на 
регионалните/местни органи на властта. Този избор се основава 
на осъзнаването на големия потенциал за намаляване на емисиите на 
парникови газове чрез енергийна ефективност в 
енергопотреблението и значението на местните органи на властта 
за реализирането му; значението на мерките на местните органи на 
властта в областта на политиката, устойчивостта на 
резултатите и множеството ползи, които могат да бъдат 
постигнати чрез тях. Освен това, той се основава на редица местни 
инициативи в България, които се нуждаят от стимулиране в 
национален мащаб, както и извлечените поуки, които може би ще 
бъдат от полза и за други страни в преход. Изборът бе инспириран и 
от опита на ЕнЕфект в работа с общините.
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1. ПОТЕНЦИАЛ ЗА СМЕКЧАВАНЕ  
НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА  
ЧРЕЗ ИНИЦИАТИВИ  
НА РЕГИОНАЛНО И ОБЩИНСКО НИВО 

 

1.1 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  
ПО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 
Приетият от българското правителство през юни 2000 г. Национален план за 

действие по изменението на климата (НПДИК) представлява основата на дейностите за 
смекчаване на промените на климата, които трябва да бъдат реализирани в България. Планът се 
явява логично продължение и развитие на работата по инвентаризирането, оценката, анализа и 
прогнозирането на емисиите на парникови газове от антропогенна дейност в страната. Той бе 
разработен като примерен комплекс от мерки, който ще позволи намаляване на емисиите на 
парникови газове от промишлеността и домакинствата без отрицателни последствия за 
икономическото развитие на страната и стандарта на живот на населението. Националният план 
за действие по изменението на климата е съобразен с дългосрочните приоритети, заложени в 
Националния план за икономическо развитие за периода 2000-2006 г., а именно постигането на 
стабилен икономически растеж при ниска инфлация като предпоставка за повишаване на 
доходите и подобряване на благосъстоянието с цел по-нататъшната интеграция към 
европейската икономическа и социална среда. Като се имат предвид предложените в Плана за 
действие и общите национални приоритети, всяка институция (министерство, агенция, местен 
орган на властта и т.н.), която има право да извършва или управлява дейности, които са 
източници или поглътители на емисии на парникови газове, следва да разработи свой собствен 
план за действие, обезпечен  със съответните средства и ресурси.  

Намалението на емисиите на парникови газове е комплексен въпрос с различни 
решения. По тази причина Националният план за действие по изменението на климата 
препоръчва комбинирани мерки, обединени в две групи: отраслови мерки и интегрирани мерки 
на национално равнище. 

Отрасловите мерки обхващат различни видове мерки (технически, организационни, 
управленски, инвестиционни, нормативно-правни, финансови и т.н.), групирани по следните 
сектори:  

• енергетика (производство, преобразуване и разпределение на енергията); 
• потребление на енергия - енергийна ефективност (в промишлеността, 

транспорта, в сектора на услугите и в домакинствата); 
• селско стопанство; 
• горско стопанство; 
• управление на отпадъците. 
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Едновременно с възможните мерки на отраслово ниво, интегрираните мерки за 
намаляване на емисиите на парникови газове на национално ниво трябва да обхващат 
административни, законодателни, икономически, образователни и научно-изследователски 
аспекти.  

Общините не са посочени като конкретна целева група в Националния план за 
действие по изменението на климата. Обаче дейностите, които общините трябва да предприемат 
за противодействие на изменението на климата, се пресичат както с някои отраслови, така и с 
някои интегрирани групи от мерки:  

• в енергетиката: 
– намаляване на загубите в мрежите за пренос и разпределение на топлинна 

енергия; 
– модернизация на производството на топлинна енергия; 
– битово газоснабдяване. 

• в потреблението на енергия: 
– енергийна ефективност в транспорта;  
– енергийна ефективност в сферата на услугите и в домакинствата. 

• в управлението на отпадъците; 
• разработване на институционална рамка - разработване, приемане и прилагане 

на последователни общински планове за действие по проблемите на климата; 
• въвеждане на нови икономически механизми; 
• образование, обучение и повишаване на общественото съзнание; 
• управление на енергията. 
Потенциалът за намаляване на емисиите на въглероден двуокис в списъка на 

мерките в енергийния сектор е много висок. Националният план за действие по изменението 
на климата предвижда годишен потенциал за намаление на емисиите на CO2 в размер на 3,3 
млн. т от цялостната модернизация на топлофикационните централи в страната, 2 млн. т - от 
намаляване на топлинните загуби, 6,8 млн. т - от битово газоснабдяване. Общините не 
разполагат с големи компетенции в първите две мерки, но се очаква техните възможности за 
влияние в тези сфери да нараснат с приватизацията на топлофикационните системи. В много 
градове общините участват в процеса на битова газификация.  

Потреблението на горива и енергия в домакинствата отразява ежедневните 
нужди на населението в съответствие с неговите традиции, начин на живот и икономическо 
положение. Това потребление представлява около 20% от общото потребление на енергия в 
страната, потреблението на електроенергия е повече от 40% съответно от общото потребление 
на електроенергия. Делът на сектора на услугите е 6% от общото потребление на енергия, а 
делът на потреблението на електроенергия е съответно 15%.  

Съответно потенциалът за икономии на горива в сферата на услугите и в 
домакинствата е голям: 
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Таблица 1. Потенциал за икономии на горива в домакинствата и услугите  
  (технически мерки) 

 
No 

 
Мярка  

Годишни икономии на 
енергия 

GJ (млн. kWh) 
1 Реконструкция на абонатните станции на "Топлофикация" 6.6 (0) 
2 Индивидуален контрол и измерване на топлинната енергия при 

централизираното топлоснабдяване (обхванати 600 хил. жилища и 257 хил. 
приравнени към жилища) 

2.6 (0) 

3 Топлинна изолация на жилищни и обществени сгради 21.4 (0) 
4 Програма за реконструкция и обновяване на училища и панелни блокове с 

централизирано топлоснабдяване 
0.9 (8.9) 

5 Реконструкция и модернизация на съществуващи болници 0.2 (2.5) 
6 Ефективни душове за програмата за електрически бойлери (обхванати 1 

000 000 домакинства) 
0 (500) 

7 Програма за ефективно използване на електрическите домакински уреди 0 (158.1) 
8 Програма за насърчаване на по-широкото използване на ефективни 

електрически домакински уреди и енергийноефективни електродвигатели  
0 (161,5) 

9 Енергийно обследване на потребители 0 (97,7) 
 ОБЩО: 31.7 (929)  

Национален план за действие по изменението на климата, 2000 
 

Националният план за действие по изменението на климата препоръча също мерки 
за използване на значителния потенциал за икономия на енергия и в сферата на 
осветлението. През 1995 г. на електрическото осветление се падат 12% от общото 
потребление на електроенергия в страната. Този факт показва значението на повишаването на 
енергийната ефективност в национален мащаб. Мерките трябва да обхващат различни сектори 
както следва: 

• въвеждане на компактни луминесцентни лампи в жилищните сгради; 
• повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление; 
• програма за енергийна ефективност в обществения и търговския сектор; 
• програма за повишаване на енергийната ефективност на осветлението в 

промишлеността. 
Таблица 2 представя обобщените показатели на потенциала за повишаване на 

енергийната ефективност на осветлението в различните сектори на икономиката. 
 
Таблица 2. Обобщени показатели на потенциала за икономия 
  на енергия на програмата за енергийно ефективно осветление  
N Сектор Годишни икономии на енергия 

Млн. kWh/год. 
1 Домакинства 441 
2 Улично осветление 480 
3 Административни и търговски сгради 270 
4 Промишленост 375 
 ОБЩО: 1566 

Национален план за действие по изменението на климата, 2000 
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По отношение на характера на мерките, насочени към оптимизиране на структурата 
на енергоносителите, използвани в жилищния сектор и в сектора на услугите и икономиите на 
горива и енергия, едновременно с намаляването на замърсяването, Националният план за 
действие по изменението на климата препоръчва следните видове мерки:  

• финансови мерки - Създаване на областни/общински фондове за енергийна 
ефективност, използване на съществуващите фондове за намаляване на потреблението на 
енергия в социално слабите домакинства, програма за промяна в собствеността и приемането на 
нова тарифа за заплащане на потреблението на електроенергия за нуждите на уличното 
осветление. 

• инвестиционни мерки - Демонстрационни проекти: реконструкция на системите 
за централизирано топлоснабдяване и на сгради; реконструкция на осветлението, въвеждане на 
автоматично управление на уличното осветление; програма за енергийноефективни мерки за 
социални заведения на бюджетна издръжка. 

• нормативно-правни мерки - Хармонизация на стандартите за електрически 
уреди, нова тарифа за локално топлоснабдяване на базата на индивидуално отчитане и 
регулиране на потреблението, етикетиране на изделията и продуктите в зависимост от тяхната 
енергийна ефективност, програма за прилагане на критерия за енергийна ефективност в 
държавните поръчки. 

• законодателни мерки – Влизане в сила на Закона за енергетиката и енергийната 
ефективност, включително на нормативни преференции за прилагането на енергоспестяващи 
мерки, за регламентиране на статута на местните газоснабдителни фирми, независими 
производители на енергия и регулиращи органи, приемане на допълнения и изменения на Закона 
за устройство на територията и на данъчните закони.  

• институционални мерки - Развитие на общинска мрежа за енергийна 
ефективност, създаване на екипи по енергийна ефективност в общинските и областни 
администрации и създаване на областни енергийни центрове, програми за обучение на 
потребителите на енергия, проверка на качеството и енергийната ефективност на домакинските 
уреди от местно производство или от внос. 

• технологични мерки – Подобряване на изолацията на съществуващи сгради, 
въвеждане на системи за регулиране и отчитане на потреблението на енергия за отопление в 
сгради с централизирано топлоснабдяване, подобряване на съществуващите и проникване на 
нови конвенционални и неконвенциални системи за отопление, битово газоснабдяване, 
енергийни обследвания и препоръки за мерки за енергийна ефективност, подмяна на лампите с 
нажежаема жичка с луминесцентни лампи и т.н.  

Напоследък нетехническите мерки (законодателни, финансови и т.н.) придобиват все 
по-голямо значение. За оптимизиране на резултатите от дейностите за намаляване на емисиите 
техническите мерки трябва да се прилагат заедно с нетехническите.  

Успехът на Националния план за действие по изменението на климата зависи в 
голяма степен от мотивацията и участието на обществото в неговото изпълнение. Това 
превръща задачата за повишаване на общественото съзнание и участие в процеса на взимане 
на решение във важна цел. Участващите институции и министерства трябва да разработят 
програми за участие на обществеността в дейностите за намаляване на парниковите газове, 
които трябва да обхващат: кампании на национално, регионално и местно равнище с използване 
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на средствата за масова информация за информиране и образоване на обществото, 
разпространение на информационни листовки и други материали, включване на училищните 
програми, обучение на различни целеви групи, пилотни проекти за създаване на модели за 
участие на обществеността. Общините, които са по-близо до местните общности, могат да играят 
важна роля в този процес. 

Националният план за действие по изменението на климата препоръчва и участие 
на неправителствените организации в дейностите за повишаване на общественото съзнание по 
проблемите на изменението на климата. Тези организации биха могли да бъдат ангажирани като 
посредници между новосъздадените центрове и обществото, както и за упражняване на надзор 
по мерките и дейностите, предприети от правителството по изпълнение на РКОНИК.  

Друга група от мерки, препоръчани от Националния план за действие по 
изменението на климата, засяга сферата на управление на енергията. Тези мерки са много 
подходящи за общините като големи крайни потребители на енергия. Смята се, че в много 
организации съществува значителен потенциал за икономия на енергия (до около 10-15%) чрез 
добро стопанисване (мерки, които не изискват разходи) и чрез повишаване на информираността 
и мотивацията на персонала. Тази цифра вероятно е по-висока за България. За да се 
оползотвори този потенциал е необходимо провеждането на кампании за информиране  и 
мотивиране на служителите и населението.  

Очевидно е, че общинските / регионалните органи на властта могат да играят важна 
роля за осъществяването на мерки в енергопотреблението, които да водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове - те могат да поемат ръководната роля по осъществяването на 
някои от тези мерки и да осигурят значителна подкрепа за други. Те, обаче, могат да изпълнят 
само онова, което попада в рамките на техните пълномощия, определени от законодателната 
уредба. 

 

1.2. ПРАВОМОЩИЯ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ  
НА ВЛАСТТА  
При съществуващите в България условия общините имат на разположение 

сравнително ограничени икономически, а оттам и политически правомощия, независимо от 
съществуването на демократично избрани местни органи на властта - пряко избран кмет и 
общински съвет, избран по пропорционалната система. Местните органи на властта притежават 
ограничени възможности за прилагане на фискални инструменти за осъществяване на своята 
политика. Съществуващите местни данъци и такси не са адекватен коректив за приспособяване 
на националното законодателство към специфичните местни условия или за компенсиране на 
общите несъвършенства на националната политика в сферата на потреблението на енергия. 
Възможностите за инвестиции на общинските управи са както финансово, така и законодателно 
ограничени.  

Предоставените от сега действащото екологично законодателство пълномощия на 
местните органи на властта също са ограничени. Общините могат да разработват и приемат 
местни програми за опазване на околната среда (по силата на Закона за опазване на околната 
среда) и програми за намаляване на емисиите (по Закона за чистота на въздуха), които са 
задължителни за всички юридически лица в общината. Обаче общините нямат право да налагат 
екологични данъци и такси.  
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Общините разполагат с ограничен инструментариум и за управление на 
целенасочена политика в областта на предотвратяване на промените на климата. Такава 
политика може да се гради на основата на сравнително ограничените пълномощия, 
предоставени на местните органи на властта по Закона за енергетиката и енергийната 
ефективност: 

• да приемат програми и да организират изпълнението на благоустройствени 
работи на територията на общината във връзка със снабдяването с 
електроенергия, топлинна енергия и природен газ, както и за осигуряване на 
осветление на обществените места; 

• да разработват и осъществяват програми за повишаване на енергийната 
ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници; 

• да създават регионални и общински центрове за енергийна ефективност.  
Законът не дефинира източниците за финансиране на програмите за енергийна 

ефективност и центровете. Средства за тях не са предвидени нито в държавния бюджет, нито в 
общинските бюджети, така че реализацията им до голяма степен ще зависи от възможностите на 
отделната община да осигури средства за тях. 

При тези специфични национални обстоятелства е важно да се стимулират 
успешните иниициативи на някои местни органи на властта да повишат енергийната ефективност 
в общинските дейности и по този начин да създадат екологични ползи както за местната 
общност,  така и в глобален мащаб.  
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2. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  
НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ИЗБРАНИЯ 
СЕКТОР 

Първата стъпка за определяне на добрите практики за смекчаване на изменението 
на климата е изборът на подходящи критерии за оценка. Приложими са два вида критерии - общи 
и специфични: общите критерии определят какви характеристики трябва да притежава една 
добра практика по принцип; специфичните критерии позволяват да бъдат оценени и сравнени 
отделните практики. 

Изходната точка за определяне на критериите за "добри практики" е да се даде 
определение на понятието "добра практика". "Добри практики" за смекчаване на промените на 
климата се дефинират като оптималните или най-прогресивни инициативи сред националните 
мерки за смекчаване на промените на климата в съответната страна.  

Очевидно е, че когато говорим за добри практики в условията на България трябва да 
възприемем прагматичен подход. Това се налага от специфичните условия на преход на 
страната към пазарна икономика, строгите ограничения в използването на финансовите ресурси 
и недостатъчните източници за финансиране на специфичните дейности за смекчаване на 
промените на климата. 

 

2.1 ОБЩИ КРИТЕРИИ 
Общите критерии за идентифициране на добрите практики за постигане на целите на 

Конвенцията по изменението на климата могат да бъдат обобщени както следва: 
• добрите практики трябва да допринасят за изпълнението на задълженията на 

страната по РКОНИК; 
• те трябва да спомагат за постигането на стратегическите цели за развитие на 

страната; 
• добрата практика трябва да позволява повторяемост при сравнително достъпни 

финансови и технически ресурси; 
• добрата практика трябва да почива на известни и доказани подходи и технически 

решения, които успешно са прилагани в страната или в други страни, т.е. рисковете от 
приложението и повторението да бъдат ограничени;  

• добрата практика трябва да позволява обективна оценка и сравнение.  
 

2.2. СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ 
Избраният набор от критерии цели да бъдат оценени добрите практики в политиката 

и мерките за намаляване на емисиите на парникови газове, като се търси баланс между 
количествените и качествените им характеристики.  

Въвеждането на количествени критерии при оценката на най-добрите практики ще 
има важно значение за обективизиране на препоръките за използването на една или друга 
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практика. Въпреки това, обаче, използването само на количествени показатели за добрите 
практики няма да бъде достатъчно за правилното им оценяване, тъй като за да бъде определена 
една практика като "добра", т.е. заслужаваща подражание, тя трябва да дава значително по-
добри резултати от други проекти при сравним размер на инвестициите, с други думи - тя трябва 
да съдържа известен елемент на качествено новаторско решение, било то техническо или 
организационно. Добрата практика за условията на България трябва да съдържа и изграждане на 
кадрови и институционален потенциал в областта на управлението на опазването на околната 
среда и ограничаването на емисиите на парникови газове - да се определи дали конкретна 
инициатива може да постигне тази цел включва и известна качествена преценка. 

2.2.1. Количествени критерии 
Най-важните характеристики на добрите практики по проблемите на изменението на 

климата се оценяват чрез използването на количествени критерии. В настоящето проучване за 
оценка на инвестираните средства при започване на дейността по съответната практика и на 
постигнатите от нея резултати се използват три основни групи показатели: 

• Спестена енергия - измервана чрез: количество на спестената енергия в 
МВч/год. и МВч за целия срок на проекта; 

• Екологични ползи – измервани чрез: тонове намаление в CO2-еквивалент  и 
намаление на емисиите на други замърсители (по-специално NOx, SO2, и 
частици); 

• Икономически ползи - измервани чрез : 
– срок на изплащане/срок на откупуване (години) 
– икономическа ефективност (годишни икономии щ.дол./год., разходи на 1т CO2 

еквивалент намалени емисии) 
– поделяне на разходите (участие във финансирането на проекта: 

частен/обществен сектор, общински/държавен бюджет) 
– новосъздадени/запазени работни места 
– дял от проекта/проектите, който е собственост на общността 
– ползи за общността 
– ползи за важни или уязвими групи. 

По принцип, всеки от тези параметри може да получи количествено изражение. На 
практика, обаче, може да се окаже, че количествена информация не винаги е налице за всяка от 
тези точки. 

2.2.2. Качествени критерии 
Изложените тук качествени критерии отразяват преди всичко тези елементи от 

добрата практика, които не могат пряко да бъдат измерени в някакви физически или стойностни 
единици. Въпреки това те дават своето отражение върху количествените характеристики на 
проекта и влияят върху крайния резултат на съответния проект. Качествените критерии 
отразяват и тези елементи на добрата практика, които по своето значение надхвърлят рамките 
на конкретния проект. Включването на по-голям брой качествени критерии може да спомогне за 
определяне на случаите, когато един добър проект придобива статута на добра практика. 

• Устойчивост на проекта. Това е комплексен критерий, който може да бъде 
оценен чрез оценка на следните ясно разграничими компоненти: 
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– институционализация; 
– съответствие с други цели на националната политика; 
– финансова устойчивост (т.е. има ли на разположение достатъчно финансови 

средства за запазване на жизнеспособността на проекта за продължително 
време); 

– потенциал за икономия на енергия (т.е. предлага ли проектът възможности за 
допълнителни икономии освен постигнатите); 

– потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове (т.е. предлага ли 
проектът възможности за намаляване на други парникови газове, освен 
постигнатите); 

– простота на изпълнението; 
– интегрираност (т.е. степента, в която дейностите и институциите, са 

интегрирани помежду си); 
– гъвкавост (т.е. способността за приспособяване към промени в 

обстоятелствата). 
• Потенциал за разпространение. Този критерий е тясно свързан с 

устойчивостта на проекта и се измерва чрез: 
– наличието на информация; 
– броят на подобните проекти-повторения; 
– създаването на благоприятна среда за изпълнение на подобни проекти. 

Използването заедно на количествени и качествени критерии за оценка на една 
добра практика спомага за по-точно разкриване на нейните силни и слаби страни. Проблемът е, 
че качествените критерии не позволяват обективно сравнение между различните практики. 
Възможно е използването на експертни оценки, но този метод изисква участието на високо 
квалифицирани оценители. Най-достъпни са оценките въз основа на наличието или отсъствието 
на избраните качествени критерии. 

2.2.3. Количествено/качествени критерии  
Технически ползи. Този критерий обхваща елементи, чиято оценка включва както 

количествени, така и качествени аспекти. Той включва: 

• степен и обем на технологично нововъведение; 
• степен и обем на използване на възобновяеми енергийни източници; 
• степен и обем на подобрението в равнището на услугите. 
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3. ИЗБРАНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ 
 

3.1. ДЕМОНСТРАЦИОННА ЗОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ В ГРАД ГАБРОВО 

 
3.1.1. Общи сведения за община Габрово 

Община Габрово се намира в централната част на България и е важен транспортен, 
икономически и културен център на страната. Територията на общината е 555,6 кв. км, върху 
която има 134 населени места с население 80 000 жители. Център на общината е град Габрово, 
типичен за страната средно голям град с население около 71 000 души. Град Габрово е и 
областен център. 

Община Габрово има исторически традиции в индустрията. Производствената база е 
значителна, съпроводена с високо развитие на транспортната комуникация и на другите 
инфраструктурни системи. През последните години се извършва преструктуриране на местната 
икономика, като вече е налице значително участие на частния сектор. 

Социалната инфраструктура на общината е добре развита. Общината разполага с 
обекти на образованието, здравеопазването, социалните, културните и спортните  дейности. 
Природните дадености на града и околностите му и наличието на културно-историческо 
наследство са предпоставки за развитие на туризма. 

Местните органи на властта отговарят за предоставянето на обществени услуги на 
населението и за управлението на общинските средства. Програмите за благоустрояване на 
територията на общината, за снабдяването с топлинна енергия, електроенергия и газ, както и за 
осигуряването на уличното/външното осветление, се приемат от Общинския съвет. 

Община Габрово е повече потребител, отколкото производител на енергия. 
Местното производство на електроенергия и топлинна енергия се осигурява от една 
топлоелектрическа централа (ТЕЦ) с комбиниран цикъл. ТЕЦ и топлоразпределителната мрежа 
са държавна собственост и се експлоатират от държавната фирма "Топлофикация - Габрово". 
ТЕЦ е пусната в експлоатация през 1965-1966 г. Тя подава пара за промишлените предприятия, 
произвежда електроенергия за националната енергийна система, а от 1982 г. осигурява и 
енергия за отопление за жилищните блокове в северната част на града. Годишната й 
производствена мощност през 1998 г. е 72,4 GWh за промишлеността, 64,5 GWh за 
централизирано топлоснабдяване и 8,5 GWh електроенергия за националната система. През 
1998 г. ТЕЦ осигурява топлинна енергия за отоплението на 6 815 жилища и 32 обществени 
сгради (училища, детски градини, поликлиники). Централата работи с въглища и мазут. 
Годишното й потребление през 1998 г. е 24 577 т въглища и  4 203 т мазут. 

Електроенергийната система в общината зависи от националната мрежа за 
производство и разпределение. Тя се експлоатира и управлява от общинския клон на 
държавната фирма "Електроразпределение - Горна Оряховица". В близко бъдеще се очаква 
преструктуриране на собствеността на енергийните предприятия. 
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Потреблението на енергия на единица изделие (производство и услуги) е високо. 
Високата енергоемкост на промишлеността  се отразява неблагоприятно върху икономическото 
състояние на предприятията, а оттам - върху данъчните приходи и социалното положение на 
населението. Високата енергоемкост на комуналното стопанство, неефективността на 
техническата инфраструктура и на градския транспорт оскъпяват и влошават качеството на 
услугите. Относителният дял на общинските бюджетни разходи за горива и енергия през 
последните години непрекъснато се увеличава и утежнява финансовото състояние на общината. 
Разходите за горива и енергия са 14 % от бюджета на общината през 1999 г.  

Потреблението на енергия в общинските сектори е най-високо в здравеопазването 
(45,94%) и образованието (24,63%). 

 
Общинският сектор използва различни горива, най-вече мазут (29%), дизелово 

гориво за отопление (26%), електроенергия (21%) и топлинна енергия (14.5%). В общината няма 
битово газоснабдяване. Асортиментът от горива и високите енергийни разходи в различните 
сектори на територията на общината водят до значителни емисии във въздуха и съответно на 
емисии на парникови газове.  

Консумирана енергия в условно гориво по видове горива 
в община Габрово през 1999 г.

Електроенергия
21,10%

Бензин за транспортни средства
2,25%

Газ пропан-бутан
2,09%

Нафта за отопление
26,09%

Дърва
0,57% Въглища

1,44%

Природен газ
0,00%

Мазут
29,01%

Нафта за 
транспортни средства

0,14% Топлоенергия
14,48%

Леко корабно гориво
2,83%

Консумирана енергия в общинските сектори на Габрово през 1999 г.

Образование
24,63%

Социално осигуряване
 и грижи
0,84%Здравеопазване

45,94%

Жилищно строителство и 
БКС

9,16%

Култура, религия, почивно 
дело

12,00%

Икономически услуги
1,64% Общи държавни служби

5,80%
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3.1.2. Общ преглед на проекта 
Проектът "Демонстрационна зона за енергийна ефективност в Габрово" обхваща 

общинска политика и мерки за енергийна ефективност. Намерението на проекта е да 
демонстрира как могат да бъдат въведени практики на общинско ниво за преодоляване на 
бариерите за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови 
газове и други замърсители на околната среда. Въпреки че е общински проект, той дава 
приоритет на постигането на националните цели за създаване на условия, които улесняват 
изпълнението и приемането на мерки за енергийна ефективност като инструменти за създаване 
на икономически ползи и за намаляване на емисиите на парникови газове.  

Габрово е типичен пример за средно голям български град и може да служи като 
демонстрация за много градове в страната. Габрово е един от 262 центрове на общини в 
страната, където са съсредоточени голям брой обществени услуги и дейности. Жилищният фонд 
на града е типичен за страната по отношение на строителните методи, техническите показатели 
и собствеността. Структурата на крайното потребление на енергия в Габрово е идентична на 
тази за страната като цяло. Габрово е един от 20-те градове в страната, в които съществува 
централизирано топлоснабдяване както в жилищния, така и в промишления сектор.  

Ангажираността и положителното отношение на общинските власти в Габрово към 
енергийната ефективност е от голямо значение за успеха на проекта. Общинските власти 
изразиха своята готовност да участват в организацията, осъществяването и финансирането на 
дейностите по проекта. 

Община Габрово е активен член на Националното сдружение на общините в 
Република България. Освен това тя играе водеща роля в Общинската мрежа за енергийна 
ефективност. Двете организации осигуряват добри възможности за обмяна на опит и 
разпространение на информация.  

Иницииране и статус на проекта 
Идеята за проекта " Демонстрационна зона за енергийна ефективност в Габрово " 

възниква през 1992 г. в рамките на проекта на ИКЕ на ООН “Енергийна ефективност 2000”. 
Регионалният проект “Демонстрационни зони за енергийна ефективност в Централна и Източна 
Европа”, започнал през 1995 г. включва проекти за първите пилотни демонстрационни зони в 
Габрово (България), Печ (Унгария), Владимир (Русия) и Мимон (Чешка Република). 

През 1996 г. проектът кандидатства за финансиране от Глобалния екологичен фонд 
(ГЕФ) чрез Програмата за развитие на ООН (ПРООН). От 1997 г. проектът е включен в 
Оперативната програма на ГЕФ и е препоръчан като модел. Демонстрационните зони в България 
и Русия са единствените, които получават финансиране от ГЕФ.  

Срокът за изпълнение на проекта е 5 години, считано от май 1998 г. За изминалите 3 
години от началото на проекта значителна част от дейностите вече са изпълнени или са в процес 
на изпълнение. 

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект играе ролята на изпълнителна 
агенция, натоварена с общата отговорност за проекта на ГЕФ под ръководството на местното 
представителство на ПРООН. ЕнЕфект е българска неправителствена организация с идеална 
цел, създадена за насърчаване на енергийната ефективност в сферата на потреблението. 

 
 



Добри практики в България на политика и мерки за намаляване 
на емисиите на парникови газове  

 

Окончателен доклад 13

Философия на проекта 
Определение 
Демонстрационна зона за енергийна ефективност е проект за териториална единица, 

в която във всяка сфера се създават благоприятни условия за насърчаване на енергийната 
ефективност и в която се търси вярната комбинация от политика, управленски методи и 
технически решения за подпомагане на инвестиционни програми за енергоспестяване и 
съответно намаляване на емисиите на парникови газове. 

Основа на проекта е Рамковата конвенция на ОН по изменението на климата и 
разбирането, че енергийната ефективност може да бъде основна стратегия за изпълнение на 
поетите от страната задължения по Конвенцията. 

Приоритет на проекта е създаването на трайни условия за повишаване на 
енергийната ефективност като средство за постигане на икономически и социални ползи и 
намаляване на емисиите на парникови газове, както и разбирането, че общините са политически 
и социално-икономически единици от критична важност за осъществяване на промяната в 
България.  

Подход 
Разработване на демонстрационна зона за енергийна ефективност в една община и 

използване на постигнатите резултати, извлечените поуки и получената информация чрез 
поредица от дейности за създаване на предпоставки за осъществяване на подобни дейности в 
други общини в страната. 

Свързаната с развитието цел на проекта за демонстрационна зона е 
преодоляване на бариерите за повишаване на енергийната ефективност и свързаното с това 
намаляване на емисиите на парникови газове.   

Основните бариери обхващат: 
(а) ограничен опит по включване на съображения за енергийна ефективност при 

вземането на решения в частния и обществения сектор;  
(б) ограничен опит в разработването и осъществяването на програми за енергийна 

ефективност; 
(в) несигурност по отношение на икономиите на енергия и средства, които могат да 

се очакват от различните енергийни продукти и програми; 
(г) слабо развита инфраструктура, включително институции и личности за 

предоставяне на техническите, управленски и финансови услуги, необходими на едно енергийно 
ефективно общество. 

Структура на проекта 
За да се постигне дълготрайно действие на проекта и устойчивост на ефектите от 

него, той съдържа 2 главни компонента: 
• дейности за изграждане на потенциал; 
• демонстрационни проекти за улично осветление, централизирано 

топлоснабдяване и реконструкция на сгради. 
Дейностите по изграждане на потенциал обхващат дейности за управление на 

енергията в общините, за обучение на кадри и за преодоляване на бариерите пред 
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финансирането. Демонстрационните проекти в областта на уличното осветление, 
централизираното топлоснабдяване и реконструкцията на сгради разкриват въздействието от 
изпълнението на реални проекти в сфери от най-голямо значение за общините. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1.3. Дейности по проекта 
 

Дейности за изграждане на потенциал 
Дейностите по изграждане на потенциал са предназначени не само за 

демонстрационната зона в Габрово, но и в подкрепа на Общинската мрежа за енергийна 
ефективност и са насочени към повишаване на информираността и насърчаване на енергийната 
ефективност сред местните органи на властта на устойчива основа. От друга страна, мрежата се 
използва като механизъм за разпространение на извлечените поуки от демонстрационната зона 
в Габрово. Общинската мрежа за енергийна ефективност е представена в настоящата 
разработка като специфична добра практика, и затова тук ще бъдат представени преди всичко 
дейностите, насочени към община Габрово. 

Включване на съображения за енергийна ефективност в общинските програми 
и стратегии 
Съществуват няколко пречки пред широкото разпространение на 

енергийноефективни практики в българските общини. Тези пречки могат да бъдат определени 
като неподходяща общинска политика, ограничен институционален потенциал за управление на 
енергията на общинско ниво и липсата на мрежа за разпространение на информация за 
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инициативи за повишаване на енергийната ефективност. Целта на проекта е премахване на тези 
пречки чрез разработването на модел за общинска енергийна политика и общинска мрежа от 
бюра за енергийна ефективност към общинските администрации, първо в Габрово, а после и в 
други градове. 

Този компонент е особено важен, защото той създава институционалната, 
информационна и политическа база за дейности за енергийна ефективност в общините в 
дългосрочен план и система за устойчиво управление на енергията.  

Към общинската администрация на Габрово бе създадено бюро за енергийна 
ефективност като механизъм за определяне на възможности за икономия на енергия в 
общинските дейности, за разработване и осъществяване на програми за енергийна ефективност 
и за въздействие при вземането на решения в общината. Бюрото е съоръжено с компютри и 
средства за комуникация. Трима инженери участват постоянно в дейността на бюрото, а техните 
усилия се ползват с подкрепата на други експерти от общинската администрация. Проектът 
подпомогна създаването и оборудването на  бюра за енергийна ефективност и в другите 
общини-членки на мрежата. 

Бе създадена и се поддържа информационна система (база данни) за мониторинг и 
отчитане на потреблението на енергия по видове енергийни източници в натурално изражение и 
по стойност на енергийните разходи за всеки обект от общинския сектор по целеви групи. 
Информационната система бе специално разработена да отговаря на нуждите на управлението 
на енергията в общината. Информационната база данни осигурява възможности за мониторинг 
на общото и специфично потребление на енергия на общинските обекти, динамичните промени в 
нивата на потребление на енергия през различните периоди от време и осигурява данни за 
анализ и сравнение. Информационната база данни бе изградена и заредена най-напред в 
Габрово, а след това и в другите общински бюра за енергийна ефективност към ОМЕЕ.  

Бе разработен модел и пилотен проект за програма за енергийна ефективност. Това 
е нова практика за българските общини и приетият подход е нов за България. Програмата на 
община Габрово е съобразена със стратегията за развитие на общината. Включените в 
програмата конкретни проекти са демонстрационните проекти за енергийноефективна 
реконструкция на системата за улично осветление, реконструкция на системата за 
централизирано топлоснабдяване за повишаване на енергийната ефективност на крайното 
потребление и енергийноефективна реконструкция на общински сгради. 

Доказателство за значението на дейностите в проекта за изграждане на потенциал и 
съответствието им на националните приоритети е фактът, че подобни дейности бяха 
препоръчани от Закона за енергетиката и енергийната ефективност, приет през 1999 г.: 
създаване на общински бюра за енергийна ефективност, разработване на програми за енергийна 
ефективност, информационна база данни. 

Обучение и образование 
Вторият подпроект е насочен към нуждите от обучение на хората от общината, които 

ще участват в програмите за икономия на енергия. В процеса на изпълнение на проекта бяха 
проведени редица семинари и работни срещи по различни теми, свързани с енергийната 
ефективност. В тези мероприятия участваха представители на различни групи от общините. Тези 
семинари допринесоха за повишаване на информираността за значението на енергийната 
ефективност, а освен това предоставиха информация за различни енергийноефективни 
решения.  
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Най-важната дейност по обучението беше специализираният курс за обучение на 
общински специалисти от ОМЕЕ. Бяха разработени учебни материали по планиране и 
управление на енергията в общините; енергийни обследвания, оценка на потенциала за 
повишаване на енергийната ефективност и на екологичните ползи от нея; планиране, управление 
и финансиране на проекти за енергийна ефективност. Курсът използва интерактивен подход и 
обхващаше два модула: енергийно планиране и управление на енергията в общините; проекти за 
енергийна ефективност. Участниците разработиха проекти за програми за енергийна 
ефективност в общините и бизнес-планове за приоритетни проекти за енергийна ефективност. 

Община Габрово взе активно участие в организацията и провеждането на курсовете 
за обучение. В курса взеха участие 4-ма представители на община Габрово. Те разработиха 
проект за общинска програма за енергийна ефективност, опростено енергийно обследване и 
бизнес-план за енергийноефективна реконструкция на административната сграда на общината. 

Преодоляване на финансовите пречки 
Този подпроект обхваща дейностите, свързани с преодоляване на бариерите пред 

финансирането на общински проекти и програми за енергийна ефективност. Акцентът е поставен 
върху ползите от демонстрационните проекти за енергийна ефективност в Габрово, и по-
специално за общинския бюджет и местните възможности за финансиране. За разкриване на 
реалните ползи бяха разработени бизнес-планове за демонстрационните проекти, включително и 
технико-икономически оценки на енергийноефективните мерки. 

Бе разработена и периодично се актуализира информация за вариантите и 
източниците на финансиране с цел информиране на заинтересованите стопански субекти и 
общинското ръководство за възможностите за финансиране на енергийната ефективност. Това е 
много важно при условията на финансови ограничения и липса на инвестиционен капитал. 
Община Габрово кандидатства за и получи финансиране за демонстрационния проект за 
уличното осветление от Националния фонд за опазване на околната среда под формата на 
безлихвен заем. "Топлофикация" също кандидатства за заем от фонда за реализиране на някои 
от дейностите по демонстрационния проект за централизираното топлоснабдяване. Бяха 
използвани и други варианти за финансиране. В Габрово бе стартирана програма от стимули за 
потребителите на топлинна енергия. Всички потребители получиха разпределители, частично 
субсидирани от проекта и частично авансирани от фирмата "Топлофикация". Бе приложена 
специфична система за термостатичните вентили - всеки потребител, закупил един 
термостатичен вентил, получава един безплатно.  По този начин потребителите също бяха 
ангажирани във финансирането на енергийноефективните мерки. 

Друга важна част от този компонент на проекта беше проучване и анализ на 
законовата рамка и препоръките за нейната промяна, които да бъдат представени на 
централните и местни органи на властта, за да се потърси и осигури подкрепа и насърчаване на 
дейностите за рационализиране на потреблението на енергия. Ще бъде разработен специален 
справочник в помощ на общините по прилагане на  различните механизми и развитие на 
възможностите за бизнес в областта на енергийната ефективност. 

 
Демонстрационни проекти 

Енергийноефективна реконструкция на системата за улично осветление 
Традиционно и относително неефективно улично осветление е типично за голяма 

част от България. Уличното осветление консумира годишно 230 - 300 GWh електроенергия, което 
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прави повишаването на енергийната му ефективност привлекателна цел. Общините почти нямат 
стимул да монтират по-ефективни системи за осветление и управление на осветлението, каквито 
са характерни за по-голямата останала част от Европа, отчасти поради невъзможността на 
общините да финансират тези подобрения, отчасти поради недостатъчната информация за това 
как се извършват такива реконструкции и отчасти поради факта, че уличното осветление се 
стопанисва не от общината, а от фирмата за електроснабдяване. 

На базата на резултатите от задълбочена технико-икономическа оценка на 
системата за улично осветление за реализация в рамките на проекта бяха определени следните 
енергийноефективни мерки:  

• подмяна на живачните лампи с натриеви лампи с високо налягане - намаляване на 
общата инсталирана мощност от 2 315 kW на 640 kW; 

• намаляване на общия брой на осветителните тела, като осветителните тела, 
които ще се използват, трябва да се характеризират с адекватно разпределение на светлината, 
което ще гарантира максимална енергийна ефективност, дълъг живот и необходимата степен на 
защита от гледна точка на запазването на светлинните показатели; 

• въвеждане на 100% отчитане на потреблението на електроенергия чрез 
двутарифни електромери; 

• въвеждане на централизирана система за управление на системата на уличното 
осветление. 

Проектът е предназначен да стимулира използването на ефективна технология и 
качествени прибори за управление. Проектът за уличното осветление е привлекателен, тъй като 
икономиите са много предсказуеми, общините се разглеждат като ниско рискови, а новите лампи 
са силно видима декларация за ангажираността на града да сложи край на пилеенето на енергия 
и финансови средства. Резултатите от проекта ще бъдат разпространени сред други градове и 
така те ще бъдат стимулирани да обмислят реализирането на проекти за реконструкция на 
уличното осветление.  

В сравнение с базисните параметри, този демонстрационен подпроект ще доведе до 
намаляване на емисиите на CO2 с 8 262 т/год. Общото количество на тези емисии за пълния 
жизнен цикъл на подпроекта е 82 620 т. Ще бъде реализирано и намаление на серните емисии 
като косвен резултат от този компонент.  

За осъществяването на проекта бе постигната добра координация на дейностите 
между община Габрово, фирмата "Електроразпределение" - клон Габрово, ЕнЕфект и местното 
бюро на ПРООН. Междинните резултати от проекта дават основание да се очаква, че след 
приключване на проекта ще бъдат постигнати напълно предвидените резултати. 

Въз основа на демонстрационния проект в Габрово и информация от други общини 
от мрежата бяха определени основните проблеми на системите за улично осветление в 
българските общини: проблеми, свързани със собствеността, тарифите, прилаганите технологии 
за осветление и управление, поддръжката и т.н. На специални срещи и семинари бяха обсъдени 
начините за преодоляване на неефективността и осигуряване на финансиране. 



Добри практики в България на политика и мерки за намаляване 
на емисиите на парникови газове  

 

Окончателен доклад 18

Таблица 4. Проектни и междинни резултати от демонстрационен проект 
  за реконструкция на системата на уличното осветление  

Резултати Мерна единица Предвидени 
по проект 

Междинни резултати 

Годишни спестявания лв. 572,000 140,857 
Годишни енергийни 
спестявания (електричество) 

МВч/год. 4,900 1,270 

Жизнен цикъл на проекта години 10 10 
Срок на откупуване години 1.6 1.9 
Инвестиции, общо лв. 909,000 270,000 
Инвестиция на общината лв. 330,000 57,000 
Намаляване на емисиите    

SO2 т/год. 117 27 
NOx т/год. 7 2 
CO2 т/год. 8,262 1,876 
CO т/год. 0.6 0.14 
Прах т/год. 13 3 
CH4 кг/год. 10 2 
N2O кг/год. 257 58 
NMVOC кг/год. 11 2 

CO2 еквивалент т/год. 8,342 1,894 
Разходи за тон спестени 
емисии  

лв/т CO2 
еквивалент 

11 14 

Енергийноефективна реконструкция на централизираното топлоснабдяване и 
крайното потребление на топлинна енергия 
21 от големите и средни български градове имат ТЕЦ и системи за централизирано 

топлоснабдяване. Всички те, с изключение на тези в София, все още са държавна собственост 
("Топлофикация-София е собственост на общината). Поради остарялото оборудване и силно 
амортизирани съоръжения общата ефективност на системите за централизирано 
топлоснабдяване е ниска. Топлинните загуби са големи, а потенциалът за повишаване на 
енергийната ефективност е значителен. По тази причина демонстрационният проект за фирмата 
"Топлофикация" има значителна стойност за останалите топлофикационни дружества в 
страната, както и за подобни предприятия в други страни от Централна и Източна Европа, които 
са малко или повече в процес на прехвърляне на собствеността на общините или на частни 
фирми.  

В изпълнение на препоръките на широка по обхват технико-икономическа оценка на 
отоплителната централа, разпределителната мрежа и представителна извадка от крайни 
потребители, в рамките на проекта бяха предвидени следните основни мерки за повишаване на 
енергийната ефективност:  

• мерки в областта на разпределението и крайното потребление: подмяна на 
директните абонатни станции с готови модернизирани и автоматизирани индиректни абонатни 
станции; автоматизация на съществуващите индиректни абонатни станции; монтиране на 
топломери в абонатните станции; монтиране на термостатични вентили и разпределители в 
жилищните сгради; 
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• мерки в областта на преноса на топлинна енергия: подмяна на съществуващите 
повредени пенобетонни тръби с предварително изолирани тръби; подмяна на салниковите 
компенсатори с разширителни муфи; монтиране на прибори за управление с променлива скорост 
на циркулационната помпа във водната мрежа; 

• ремонт на ТЕЦ и ремонт и подмяна на съществуващите парни магистрални 
тръбопроводи, които са морално и физически износени. 

При започването на проекта потребителите заплащаха за използваната 
топлоенергия на базата на отопляемия обем, което в същност беше практиката и за свързаните 
към централизираното топлоснабдяване жилищни райони в цялата страна. Това не само 
представляваше неточна мярка за потребление, но и не предлагаше никакъв стимул за икономия 
на топлинна енергия нито за абонатите, нито за разпределителната фирма. Като част от 
демонстрационния проект в Габрово бе разработена и приложена система за точно измерване и 
отчитане на потреблението (топлинно счетоводство). Тази мярка бе придружена от програма от 
стимули за монтиране на термостатични вентили в съчетание с информационна кампания за 
ползите от индивидуалното регулиране на потреблението на топлинна енергия. 

В резултат на изпълнението на този подпроект ще бъде реализирано намаление на 
емисиите на CO2 с 9 950 т/год. или почти  149 250 т за пълния жизнен цикъл на проекта. Ще 
бъдат постигнати и допълнителни ползи чрез намаление на серните емисии.   

Предвидените и междинните резултатите по демонстрационния проект за 
централизираното топлоснабдяване са показани на Таблица 5. 
Таблица 5. Прогнозни и междинни резултати от демонстрационния проект 
  за системата за централизирано топлоснабдяване 

Резултати Мерна единица Предвидени 
по проект 

Междинни резултати 

Годишни спестявания щ.д. 367,400 277,000 
Годишни енергийни 
спестявания 

Топлинна енергия  
MWh/год. 

Електроенергия  
MWh/год. 

 
24,300 

 
748.2 

 
8,000 

 
0 

Жизнен цикъл на проекта години 15  
Срок на откупуване години 3.6 0.59 
Инвестиции, общо щ.д. 1,519,000 329,200 
Инвестиция на 
бенефициентите щ.д. 304,000 178,800 

Намаляване на емисиите    
SO2 т/год. 262.1 71.8 
NOx т/год. 25.4 7.1 
CO2 т/год. 9,815.5 2,475 
CO т/год. 3.4 1.0 
Прах т/год. 5.9 1.1 
CH4 кг/год. 17.5 0 
N2O кг/год. 436.1 0 
NMVOC кг/год. 19.7 0 

CO2 еквивалент т/год. 9,951.1 2,475 
Разходи за тон емисии щ.д./т CO2 екв 10.2 8.9 



Добри практики в България на политика и мерки за намаляване 
на емисиите на парникови газове  

 

Окончателен доклад 20

Подбраните в демонстрационния проект мерки съответстват на приоритетите, 
заложени в стратегията за укрепване на системите за централизирано топлоснабдяване, приета 
от правителството през 2000 г. Извлечените в Габрово поуки ще бъдат разпространени в други 
общини, където се използват подобни системи за централизирано топлоснабдяване. 

Реконструкция на съществуващи сгради за намаляване на потреблението         
на енергия 
Въпреки въвеждането на строителни стандарти и правилници за ново строителство и 

реконструкция на сгради, сградният фонд в България е сравнително стар и енергийно 
неефективен. Този елемент демонстрира икономическия потенциал на реконструкцията на 
типични сгради: болница, училище, панелна жилищна сграда и промишлена сграда. 

Бяха подбрани мерки по сградната конструкция, отоплителната система и 
електрическата система след оценка на тяхната енергийна и икономическа ефективност за всяка 
конкретна демонстрационна сграда.  

В сравнение с базисното положение, този подпроект ще доведе до намаление на 
емисиите на CO2 с около 1 689 т/год. Допълнителните ползи ще обхващат намаление на серните 
емисии и повишаване на комфорта на обитателите.  

Значителен дял от демонстрационните дейности вече са завършени, а други са все 
още в процес на изпълнение: 

• енергийноефективната реконструкция на Окръжната болница в Габрово е 
завършена с паралелно финансиране от ААМР. Освен икономията на енергия, резултатът от 
проекта обхваща допълнителни ползи като: 1) по-ниски емисии от котела; 2) подобряване на 
управлението на температурата в част от сградата на болницата , която обикновено беше 
недостатъчно отоплена; 3) подобряване на качеството на въздуха в хирургичното отделение и 4) 
обучение на няколко местни фирми-участнички в проекта; 

• енергийноефективната реконструкция на училищната сграда е към приключване. 
Завършени са ремонтът на прозорците, реконструкцията на осветлението в помещенията и 
обновяването на отоплителната система. Бе проведена информационна кампания (включително 
провеждането на дискусии, разпространение на проспекти, видео-представяне) за училищното 
ръководство и учениците; 

• енергийноефективната реконструкция на жилищната сграда обхваща 
рехабилитация и уплътняване на прозорците, монтиране на душови розетки с нисък дебит, 
подмяна на лампите с по-ефективни, подмяна на входни врати и други мерки с малки или 
никакви разходи. Вече е извършено монтирането на термостатични вентили, разпределители, 
топломери и прибори за автоматичен контрол в абонатните станции. Започна провеждането на 
информационна кампания за обитателите на сградата. След приключването на проекта се 
планира разпространението на информация за резултатите от проекта сред другите жители на 
Габрово и сред други общини.  

В допълнение към първоначално планираните реконструкции на сгради общинското 
ръководство реши да пристъпи към реконструкция на административната сграда на общината. 
Проектът бе разработен в рамките на курса за обучение и обхваща пълна реконструкция и 
автоматизация на котелната инсталация, монтиране на топлоотражатели и термостатични 
вентили, зонално управление, подмяна на осветителни тела, частичен ремонт и уплътняване на 
прозорците. Реконструкцията на котелната инсталация вече е завършена. 
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Таблица 6. Прогнозни и междинни резултати от демонстрационния проект за реконструкция на сгради 
 

 
Болница 

 
Училище 

 
Жилищна сграда 

Промишлена 
сграда 

Общинска 
администра-
тивна сграда 

 
Резултат 

 
Мерна 
единица 

Предвидени 
по проект 

Окончателни 
резултати 

Предвидени 
по проект 

Окончателни 
резултати 

Предвидени 
по проект 

Окончателни 
резултати 

Предвидени 
по проект 

Окончателни 
резултати 

Годишни спестявания щ.д. 48,500 46,690 20,680 15,880 5,890 3,726 8,018 16,345 
Годишни енергийни 
спестявания 

МВч/год. 2,400 2,310 564 
27 

417.5 
27 

260 
40 

166 
30 

367 
9 

401 
36 

Жизнен цикъл на 
проекта 

години 10 10 10 10 10 10 15 15 

Срок на откупуване години 2.2 2.2 2.8 2.7 2.5 1.7 2.5 3.0 
Инвестиции, общо щ.д. 105,000 103,060 57,913 42,846 15,000 6,169 20,000 48,500 
Инвестиция на 
общината/приемащата 
страна 

щ.д. 10,000 10,000 14,000 14,000 0 0 10,000 30,000 

Намаляване на 
емисиите 

         

SO2 т/год. 13.16 12.65 5.6 4.3 3.2 2.2 0.4 1.2 
NOx т/год. 1.64 1.58 0.9 0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 
CO2 т/год. 746.49 717.78 326.3 253 147.3 101.0 115.6 170.9 
CO т/год. 16.32 15.69 0.1 0.1 0.1 0.0 2.2 2.4 
Прах т/год. 0.00 0.00 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 
CH4 кг/год. 27.42 26.37 1.2 1.2 0.8 0.6 2.2 2.9 
N2O кг/год. 645.41 621.21 14.2 14.1 20.8 15.4 4.5 18.8 
NMVOC кг/год. 25.92 24.95 6.7 5.1 0.9 0.7 0.2 0.7 

CO2 еквивалент т/год. 947.15 910.91 330.7 257.4 153.7 105.8 117.0 176.8 
Разходи за тон 
спестени емисии  

щ.д./т CO2 
еквивалент 

11.09 11.31 17.51 16.65 9.76 5.83 11.39 18.29 
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3.1.4. Финансиране 
Финансовият план за демонстрационните проекти обхваща ограничено финансиране 

от ГЕФ и поети задължения от общината, Националния фонд за опазване на околната среда и 
участващите фирми. Отпуснатите от ГЕФ средства възлизат на 2,5 млн. щ.дол., предимно за 
дейности по изграждането на кадрови потенциал (вкл. за Общинската мрежа за енергийна 
ефективност). Министерството на околната среда и водите ще отпусне 1,015 млн. щ.дол от 
Националния фонд за опазване на околната среда като безлихвени заеми за демонстрационните 
проекти за повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и 
централизираното топлоснабдяване. До сега от фонда са отпуснати 110 000 щ.дол. за 
демонстрационния проект за уличното осветление. Молбата на топлофикационното дружество за 
465 800 щ.дол. е в процес на обсъждане от Управителния съвет на фонда. 

ААМР подпомага демонстрационната зона с паралелно финансиране в размер на 
900 000 щ.дол. за демонстрационния проект в болницата и за някои дейности на Общинската 
мрежа за енергийна ефективност.   

Община Габрово се възползва от външната помощ, но и сама пое задължения. Тя 
съфинансира някои от дейностите по изграждане на кадрови потенциал и демонстрациите в 
областта на уличното осветление и училищната сграда и предостави значителен принос в натура 
по проекта като цяло. Топлофикационното дружество стана инициатор на значително 
съфинансиране заедно с Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси за 
реконструкцията в системата за централизирано топлоснабдяване 
(120 000 щ.дол. заем от Световната банка за топломери, 55 150 щ.дол. за топлоразпределители), 
в допълнение към известен принос в натура. Важно постижение на проекта е, че потребителите 
участваха с принос от 71 930 щ.дол. за термостатични вентили за регулиране на топлината.  

За планираната демонстрация в промишлената сграда съответната фирма ще 
участва чрез съфинансиране на най-малко 50% от разходите по проекта. 

3.1.5. Икономии 
Очакваните годишни икономии на енергия от демонстрационните проекти възлизат 

на около 28 293 МВч топлинна енергия и 5 760 МВч електроенергия и 737 980 щ.дол. За 
предвидения жизнен цикъл на проектите очакваните икономии възлизат на около  406 000 МВч 
топлинна енергия и 61 200 МВч електроенергия. 

Представените междинни енергийни и екологични икономии са резултат от 
изпълнените досега мерки. Реалните крайни икономии ще бъдат постигнати в резултат на всички 
мерки и на взаимното влияние, което те упражняват една върху друга.  

Някои от икономиите носят полза за общината от това, че намаляват сметките за 
енергия, заплащани от общинския бюджет (при уличното осветление, училището и общинската 
административна сграда). Някои от икономиите са от полза за крайните потребители в жилищния 
сектор, специално по отношение на социално слабите домакинства (икономиите от въвеждането 
на система на топлинно счетоводство и изготвянето на сметките според реалното потребление 
на енергия, икономиите от монтирането на модерни абонатни станции и откриващите се 
възможности чрез регулирането на потреблението на топлинна енергия, а също и икономиите в 
жилищните сгради). 
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В бъдеще могат да се очакват икономии в резултат на дейностите по изграждане на 
кадрови потенциал. Процесът на управление и планиране на енергията, веднъж започнал, ще 
доведе до инициирането на нови проекти за енергийна ефективност в бъдеще. Въпреки всичко, 
тези икономии не могат да получат количествен израз предварително. 
 

3.1.6. Екологични ползи 
Екологичните ползи от проекта за демонстрационна зона се измерват с намалението 

на емисиите на парникови газове и други замърсители. По-важно за целите на настоящия доклад 
е намалението на емисиите на парникови газове. Очакваното годишно намаление на 
парниковите газове от проекта е 19 982 т CO2 еквивалент. Общото намаление за целия жизнен 
цикъл на проектите възлиза на повече от 251 000 т  CO2 еквивалент. Постигнатите досега 
резултати са годишно намаление на 5 643 т CO2 еквивалент.  

Очакваното годишно намаление на други замърсители също е значително за 
мащабите на проекта: 

 Единица По проект Междинни резултати 
SO2 т/год. 402.7 118.0 
NOx т/год. 35.5 11.6 
CO т/год. 25.1 16.9 
Прах т/год. 19.3 4.3 
NMVOC kg/год.ear 65.1 32.7 

 
Значението на този проект е не само в намаляването на емисиите чрез 

демонстрационните проекти. Повишаването на информираността за въздействието на мерките 
за повишаване на енергийната ефективност върху изменението на климата, изграждането на 
кадрови и институционален потенциал, са също важни резултати. Те са предпоставки за бъдещи 
действия за намаляване на емисиите на парникови газове. Обаче, подобно на икономиите на 
енергия, тези резултати не могат да бъдат измерени или изчислени предварително. 

3.1.7. Други ползи от проекта 
Икономическа ефективност 
Икономическата ефективност на проекта може да бъде измерена чрез количествени 

икономически показатели само по отношение на демонстрациите. Икономическата изгода от 
демонстрационните инвестиционни проекти беше водещ критерий още от самото начало. 
Извършените енергийни обследвания излязоха с примерен "дълъг" списък на 
енергийноефективни мерки. Подборът на мерките, включени в "краткия" списък се базираше на 
показатели за икономическа ефективност и екологосъобразност. Пакетът от мерки за всеки 
демонстрационен проект имаше вътрешна норма на възвръщаемост не по-малко от 20%. В 
резултат на това простият срок на откупуване на проектите варира в границите от 1,6 до 3,6 
години.  

Показател за икономическата ефективност на проекта са и разходите за 1т намаление  
на емисиите на парникови газове. Като се има предвид специфичния обхват на проектите - 
сферата на потреблението - стойността от около 10 щ.дол./т намалени емисии е доста добра.  
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Подобряване на услугите 
Повишаването на цените на енергията, ниското равнище на наличен инвестиционен 

капитал в страната и ограниченията върху общинските разходи през периода на преход и 
особено в условията на Валутен борд, доведоха до ограничения на потреблението на енергия, 
но чрез равнища на комфорт много по-ниски от нормативните. Така например, измерената по 
време на енергийното обследване температура в училищната сграда беше 15oC; в началото 
уличното осветление беше изключвано нощем , а по-късно в продължение на 8 месеца нямаше 
изобщо никакво улично осветление. Сметките за потреблението на топлинна енергия преди 
старта на проекта се определяха на основата на отоплявания обем, а не на реално 
консумираната топлинна енергия.  

Проектът се основава на постигането на нормативните равнища на услугите чрез по-
ефективно използване на енергията и дори с потреблението на по-малко енергия. На този етап 
на изпълнение на проекта тази цел се постига.  

Открити работни места 
Разработването и осъществяването на демонстрационните проекти създаде работни 

места както за високо квалифицирани инженери, така и за местни подизпълнители за работите 
по ремонтите и реконструкциите. Даденото предимство на български фирми да участват в 
проекта със свои изделия и услуги (осветителни тела за уличното осветление, вътрешни 
осветители, тополоотражатели, уплътнителни ленти за прозорци и др.) им помогна да открият 
нови работни места в условията на висока безработица в страната и свит пазар. 

3.1.8. Потенциал за разпространение 
Дотолкова доколкото проектът за демонстрационната зона обхваща както мерки в 

областта на политиката, засягащи цялата общност, така и мерки за системата за уличното 
осветление на града и мрежата за централизирано топлоснабдяване като цяло, потенциалът за 
разпространение на проекта в рамките на общината е ограничен до предприемането на нови 
проекти в други сгради. При училищните сгради това е вече факт - общината кандидатства за 
финансиране на 4 други училищни сгради от националната програма за енергийноефективна 
реконструкция на училищни сгради.  

Съществуват големи възможности за пренасяне на натрупания в Габрово опит в 
други общини в България. Основният механизъм за разпространение на този опит е Общинската 
мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Мрежата обхваща 31 общини с население 2,7 млн. 
и 43 града. 

Важно международно измерение на разпространението на резултатите от проекта е 
свързано с проекта "Енергийна ефективност 2000" на ИКЕ/ООН и с проекта "Разработване на 
инвестиционен проект за енергийна ефективност, насочен към смекчаване на изменението на 
климата". В рамките на тези проекти бяха създадени 27 демонстрационни зони за енергийна 
ефективност  - 15 в Русия и 12 в страните от Централна и Източна Европа. Като една от първите 
две зони, които получиха финансиране и пристъпи към изпълнение, зоната в Габрово послужи 
като модел и натрупаният в нея опит бе представян периодично на участници в организирани от 
ИКЕ/ООН мероприятия по въпросите на енергийната ефективност. По втория проект в България 
бяха създадени три нови зони - в Благоевград, Бургас и Перник. Планираните в тях дейности 
обхващат централизираното топлоснабдяване, уличното осветление и реконструкция на сгради 
както в Габрово, обогатени с някои други допълнителни дейности. 
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3.2. ОБЩИНСКА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ (ОМЕЕ) ЕкоЕнергия 

 

3.2.1. Общ преглед 
Иницииране и статус 
Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия е неформално 

доброволно сдружение с идеална цел на български общини, учредена през февруари 1997 г. от 
кметовете на 23 общини. Стратегическите цели на мрежата са:  

(1) Координиране на усилията на общините-членки за повишаване на енергийната 
ефективност като средство за разрешаване на важни национални задачи на енергийната и 
екологичната политика. 

(2) Намаляване на бюджетните разходи на общините за енергия и създаване на 
условия за използване на спестените средства за финансиране на други приоритетни дейности 
на територията на общините.  

(3) Намаляване на енергийните разходи на отделните крайни потребители 
(стопански предприятия и домакинства)  в общините и повишаване на обществената подкрепа за 
политиката на общините за икономия на енергия. 

Всички български общини имат право да участват в дейностите на Общинската 
мрежа за енергийна ефективност като членове или наблюдатели. Член на мрежата може да 
бъдат всяка българска община, която приема:  

а) да работи активно за изпълнението на Плана за действие на общинската мрежа; 
б) да създаде бюро за енергийна ефективност към общинската администрация; 
в) да реализира общинска политика за енергийна ефективност; 
г) да разпространява информация, получена чрез общинската мрежа, сред най-

широки кръгове от институции, стопански единици и организации с идеална цел, специалисти и 
отделни лица на територията на общината; и  

д) да подпомага Секретариата на мрежата в дейността му по организация на 
работата на мрежата. 

Потреблението на енергия в общинския сектор в общините-членки на ОМЕЕ през 
1999 г. бе 812 710 TНE, в т.ч.: 230 215 м3 дърва; 3 053 т въглища; 382 697 т нафта; 3 040 085 Gcal 
топлинна енергия от системата за централизирано топлоснабдяване; 8 632 000 Nm3 природен 
газ; 15 801 т пропан-бутан; 841 999 МВч електроенергия; 6 583 т мазут; 3 275 755 литра леко 
корабно масло. Системи за централизирано топлоснабдяване съществуват в 12 общини-членки 
на мрежата. Уличното осветление е най-големият потребител на електроенергия в общините. 
Сградите са най-голямата група общински обекти-потребители на енергия (училища, болници, 
детски градини, социални заведения, административни сгради и т.н.). 

През последните години относителният дял на разходите за горива и енергия от 
общинските бюджети нарастваше непрекъснато. От друга страна, ограниченията в 
потреблението на енергия с цел намаляване на сметките за енергия (изключване на уличното 
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осветление, поддържане на ниски температури в сградите и т.н.) водеше до ниско равнище на 
услугите. 

Структура на ОМЕЕ 
През м. март 2001 г. членовете на мрежата наброяват 31 общини. Центрове на тези 

общини са големи и средни градове. 19 от тях са и областни центрове. Населението на 
общините-членки на ОМЕЕ наброява 2,8 млн. души, което представлява 35% от населението на 
България като цяло.  

 
Мрежата се представлява от Председателство, съставено от представители на 

общините-членки. Общините са представени в Председателството от своите кметове. Центърът 
за енергийна ефективност ЕнЕфект изпълнява ролята на Секретариат на мрежата и отговаря за 
координацията на дейностите й. 

В децентрализираното общество общините имат по-широк кръг от задължения. Тези 
задължения са свързани, наред с другото, с управлението на енергията. В страната се очаква 
децентрализация в производството и разпределението на топлинната енергия. При това 
отговорността за управление на системите за централизирано топлоснабдяване ще бъде 
прехвърлена на общините. Редица общини създадоха партньорство с търговски фирми за 
газификация. Общинските власти трябва да играят основна роля за пристъпване към широко 
използване на местни възобновяеми енергийни източници. 

В този контекст приоритетните задачи за постигане на целите на мрежата са:  
• подпомагане на общините за установяване на възможности за пестене на 

енергия и за формулиране на общинска политика за повишаване на ефективността при 
използването на енергията на местно ниво;  
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• установяване и развитие на сътрудничество между общините за обмен на опит и 
споделяне на ноу-хау в областта на ефективното потребление на енергията; 

• създаване на институционална основа и местен кадрови потенциал в общините 
за разработване и управление на програми и проекти за енергийна ефективност; 

• взаимодействие и подпомагане за преодоляване на пречките пред ефективното 
използване на енергията; 

• съвместно разработване на предложения за институционални и законодателни 
мерки за повишаване на енергийната ефективност, като се изхожда от нуждите и интересите на 
общините; 

• обединяване на усилията за въздействие върху държавната енергийна политика 
по въпросите на цените на енергията и тарифите за тяхното формиране;  

• обединяване на усилията за въздействие върху държавната политика за 
създаване на реални възможности за финансиране на общински проекти за енергоспестяване 

• събиране и разпространяване на информация за постижения в областта на 
икономичното използване на енергията и за нови енергийноефективни технологии. 

 

3.2.2. Дейности на ОМЕЕ 
Задачите на мрежата се изпълняват чрез събиране и обмен на информация; 

обучение и квалификация; конференции, семинари и работни срещи; публикуване на бюлетин на 
мрежата; съвместни проучвания, програми и проекти; институционални контакти на национално и 
международно равнище. 

Създаването и дейността на ОМЕЕ бяха подпомогнати от два международни 
проекта: проектът на ААМР "Общинска инициатива за енергийна ефективност" и проектът на 
ГЕФ/ПРООН "Стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове чрез енергийна 
ефективност. Демонстрационна зона за енергийна ефективност в Габрово, Република 
България."Проектът на ГЕФ в момента осигурява основната помощ за ОМЕЕ. Акцентът при тези 
два проекта е поставен върху изграждането на кадрови и институционален потенциал и 
ограничен брой демонстрации чрез технически проекти. Някои други проекти също допринесоха 
за развитието на дейността на мрежата, например проектът "Насърчаване на енергийната 
ефективност в България" на американската организация Алианс за пестене на енергия. 

Дейности за изграждане на институционален потенциал и кадрови 
възможности 

Изграждане на институционален потенциал 
Създаването на институционална основа на общинските дейности за повишаване на 

енергийната ефективност обхващат първо организационното устройства на самата мрежа. ОМЕЕ 
се разглежда като механизъм за разпространение на информация за възможните начини за 
повишаване на енергийната ефективност, обмен на знания и опит, трансфер на извлечените 
поуки. Мрежата прие петгодишна работна програма. Бе разработена стратегия за развитието на 
ОМЕЕ до 2010 г., която съдържа прогноза за дейностите на мрежата, тяхното развитие във 
времето и евентуалното финансово осигуряване от различни източници. 
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Бяха проведени четири годишни конференции на мрежата (декември 1998 г. и април 
2000 г.), а третата е планирана за началото на април 2001 г. Конференциите са крайъгълните 
камъни в развитието на дейностите и институционалното изграждане на мрежата.  

Задачите на ОМЕЕ и общините-членки се изпълняват от общинските бюра за 
енергийна ефективност. Те са част от общинските администрации и работят за насърчаване на 
енергийната ефективност и включването на съображения за енергийна ефективност в 
общинските програми и стратегии. До момента са създадени и оборудвани 30 такива бюра. 
Между общинските бюра за енергийна ефективност и Секретариата е създадена 
компютъризирана мрежа.  

Някои общини от мрежата (Стара Загора, Русе, Варна) създадоха енергийни агенции 
- институции с по-широк спектър от дейности за повишаване на енергийната ефективност в 
партньорство с други заинтересовани страни на територията на общината: фирми за 
енергоснабдяване, фирми, промишлени предприятия и др. 

Информационна база данни 
Бе създадена информационна система за потреблението на енергия в общините-

членки на ОМЕЕ. Системата обхваща информация за фактическото потребление на горива и 
енергия по сектори и групи общински дейности. Събраните данни се използват за анализ на 
потреблението на енергия от общинския сектор в общините-членки на ОМЕЕ - отделно за всяка 
община и общо за всички общини-членки. До сега е събрана информация по тримесечия за 
всички години след 1997 г.  

Бе разработен специален програмен продукт за наблюдение на потреблението на 
енергия от общинските обекти. Тази база данни ще се използва за управление на 
енергопотреблението в общините. Всички общини от мрежата работят за попълване на 
информацията в базата. 

Енергийно планиране в общините 
Първите конкретни действия на общинската мрежа за енергийна ефективност в периода 

1998-2001 г. бяха насочени към създаване на предпоставки  за разработването на общинска 
политика за енергийна ефективност. Съгласувано с дейностите по демонстрационната зона в 
Габрово бе разработен  модел на общинска програма за енергийна ефективност, който бе обсъден в 
рамките на мрежата. Планирането на енергийната ефективност е нова дейност за общинските 
власти. Беше разработен пилотен проект за общински програми за енергийна ефективност за две 
общини (Габрово и Стара Загора). В процеса на курса за обучение на общински експерти бяха 
разработени пет общински програми за енергийна ефективност. Програмите определяха 
приоритетните дейности за реализиране на потенциала за енергийна ефективност в общинския 
сектор на съответните общини. Те предвиждаха намаление с около 25-30% на потреблението на 
енергия от включените в програмите обекти.  

Обучение и образование 
Програмата за обучение на мрежата е насочена към задоволяване на нуждите на 

специалистите и ръководителите на общините, които ще участват в разработването и 
осъществяването на програми и проекти за повишаване на енергийната ефективност. Бяха 
проведени семинари и работни срещи по различни теми от областта на енергийната 
ефективност, които представляват интерес за тази група. 
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Започна изпълнението на специална програма за обучение по енергийно планиране 
и финансов инженеринг за общините. Бяха разработени учебни материали по планиране и 
управление на енергията в общините; провеждане на енергийни обследвания, оценка на 
потенциала за повишаване на енергийната ефективност и екологичното въздействие; планиране, 
управление и финансиране на проекти за енергийна ефективност. Всички общини-членки на 
мрежата ще могат да участват в тази програма за обучение с 3-4 представители. Успешно 
завърши първият курс за 7 общини. Участниците разработиха проекти за общински програми за 
енергийна ефективност и бизнес-планове за приоритетни проекти за енергийна ефективност. 
Използваният в програмата за обучение подход бе "научаване в процеса на изпълнение". 
Разработените бизнес-планове се базираха на енергийна експертиза, технико-икономически 
изчисления и оценки. Формулираните и разработени проекти са реални. Някои от тях бяха 
обработени по-нататък и общините започнаха да набират средства за тяхното осъществяване. 

Проекти за енергийна ефективност, формулирани през първия курс за  
        обучение за общините-членки на ОМЕЕ 

Проект 1: Енергийноефективна реконструкция на системата за улично осветление в 
жилищен квартал в Русе 

Проект 2: Енергийноефективна реконструкция на училищна сграда в Карлово 
Проект 3: Енергийноефективна реконструкция на училищна сграда в Казанлък 
Проект 4: Енергийноефективна реконструкция на училищна сграда в Плевен 
Проект 5: Енергийноефективна реконструкция на училищна сграда в Стара Загора 
Проект 6: Енергийноефективна реконструкция на общинската болница в Горна 

Оряховица 
Проект 7: Енергийноефективна реконструкция на общинската болница в Габрово 
Таблица 7 дава информация за енергийните, икономически и екологични показатели 

на проектите, формулирани по време на първия курс за обучение. 
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Таблица 7. Показатели на проектите, формулирани в хода на първия курс за обучение в ОМЕЕ 
Резултати Единица Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 Проект 5 Проект 6 Проект 7 ОБЩО 
Годишни спестявания щ.д. 11 540 24 080 25 445 7 160 n.a. 126 315 16 345 210 885 
Годишни енергийни 
спестявания 

МВч/год. 
т мазут/год. 

102 310 330 143 n.a. 230 
187 

437 1 552 
187 

Жизнен цикъл на 
проекта 

години 15 10 10 10 n.a. 10 15  

Срок на откупуване години 3,6 3,2 2,1 3 n.a. 2,7 3.0  
Инвестиции, общо щ.д. 41 440 78 830 50 360 22 500 135 300 349 760 48 500 726 690 
Инвестиция на 
общината 

щ.д. 6 440 23 500 15 360 6 800 55 000 16 260 30 000 153 360 

Намаление на 
емисиите: 

         

CO2 т/год. 171 87 133 58 n.a. 938 122 1 509 
CH4 кг/год. 3 3 5 2 n.a. 27.5 4.4 44.9 
NOx т./год. 0.10 0.86 0.99 0.14 n.a. 1.3 1.2 4.59 
CO т/год. 9 0.44 2 0.14 n.a. 0.16 0.6 12.34 
NMVOC кг/год. 2 146 0 14 n.a. 4.6 205 371.6 

CO2 еквивалент т/год. 188 87 141 61 n.a. 975 122 1 574 
Разходи за тон 
спестени емисии  

щ.д./т CO2 
еквивалент 

7.0 43.4 17.0 17.6 n.a. 17 12.7  
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Разпространение на информация 
Информация по различни въпроси на енергийната ефективност се 

разпространява между общините-членки на мрежата. Издава се и се разпространява 
периодичен бюлетин "ЕкоЕнергия". Неотдавна бе създадена и страница на мрежата в 
Интернет. 

Пример за практическите резултати от разпространението на информация е 
инициативата на община Русе да приложи енергоспестяващи мерки чрез Компании за 
енергийни услуги (ESCO). Като се запознаха с този механизъм, енергийните експерти в 
общината стартираха програма за енергийноефективна реконструкция на отоплителната 
система на 9 общински сгради - училища и детски градини. Партньор по проекта беше 
фирмата "Бруната - България" ООД, избрана след провеждането на търг. Проектът бе 
осъществен през 1999-2000 г. Постигнатите икономии на енергия възлизат на 35% от 
потреблението на енергия от съответните обекти. 

Преодоляване на финансовите пречки 
Преодоляването на финансовите бариери пред осъществяването на проекти 

за енергийна ефективност се извършва едновременно в три основни насоки от дейността 
на мрежата: 

• подобряване на нормативно-правната рамка и осигуряване на по-голяма 
фискална автономия на българските общини; 

• разработване на новаторски финансови механизми за проекти за енергийна 
ефективност; 

• осъществяване на инвестиционни проекти като практически тестове за 
финансовите механизми и възможностите, осигурявани от различните източници на 
финансиране.  

Важна част от този компонент беше проучването и анализът на законовата 
рамка и препоръките за нейното изменение, което ще бъде представено на централните и 
местни органи на властта. За постигане на реални резултати в тази насока ОМЕЕ 
координира своите усилия с тези на Националното сдружение на общините. 

Използването на нови източници и механизми на финансиране е изключително 
важен компонент от цялата дейност на ОМЕЕ. Съвместно с ААМР в рамките на проекта 
"Общинска програма за енергийна ефективност" в България се прилага механизмът DCA. 
Приложението му ще позволи в течение на пет години осигуряването на гаранция в размер 
на 50% от главницата по кредити, отпуснати от Обединена българска банка (ОББ) за 
осъществяването на проекти за повишаване на енергийната ефективност от предприятия и 
общини. Гаранцията по кредитите позволява на общините да получават заеми при по-
ниски изисквания за имуществен залог. В момента се изпълняват два проекта за 
енергийноефективна реконструкция на общински обекти в големите български общини 
Перник и Пазарджик с помощта на този механизъм.  

Проектът в Перник предвижда две групи енергийноефективни мерки: 
Проект 1: Енергийноефективна реконструкция на уличното осветление - 

подмяна на живачните лампи с натриеви лампи с високо налягане. 
Проект 2: Повишаване на ефективността на отоплителната система в 

училища и детски градини. 
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Таблица 8. Проект по DCA в Перник  
Резултати Единица Проект 1 Проект 2 ОБЩО 

Годишни спестявания щ.д. 281 335 102 308 383 643 
Годишни енергийни 
спестявания 

МВч/год. 1 900 1 722 3 618 

Жизнен цикъл на проекта години 10 10  
Срок на откупуване години 2.4 2.2  
Инвестиции щ.д. 684 200 214 890 899 090 
Инвестиции на реципиента щ.д. 120 900 120 900 
Намаляване на емисиите: 
CO2 
 SO2 

 
т/год. 
т/год. 

 
3 185  

3.3 

 
692 

1.22 

 
3 877 
4.52 

Разходи за тон спестени 
емисии  

щ.д./т. CO2 
еквивалент 

9.3 13.9  

 

Проектът по DCA в Пазарджик обхваща:  
Проект 1: Енергийноефективна реконструкция на системата за улично 

осветление 
Проект 2: Енергийноефективна реконструкция на общински сгради: 9 училища 

и 4 детски градини, сградата на общината, областната болница. 
 
Таблица 9. Проект по DCA в Пазарджик  

Резултати Единица Проект 1 Проект 2 ОБЩО 
Годишни спестявания щ.д. 546 840 446 000 992 840 
Годишни енергийни 
спестявания 

МВч/год. 4 410 7 508 11 918 

Жизнен цикъл на проекта години 10 10  
Срок на откупуване години 1.5 1.5  
Инвестиции щ.д.   805 992   680 000 1 485 992 
Намаляване на емисиите: 
CO2  

 
т/год. 

 
7 409 

 
3 018 

 
10 427 

Разходи за тон спестени 
емисии  

щ.д./т CO2 
еквивалент 

4.72 10.11  

 
Друг финансов механизъм, използван от някои общини-членки на ОМЕЕ, е 

програмата "Еколинкс" на ААМР. Примери за успешни проекти по "Еколинкс" са проектът 
"Енергийно обследване на общинската болница в Горна Оряховица и бизнес-план за 
енергийноефективна реконструкция на сградата на болницата" и програмата за 
енергийноефективна реконструкция на училищни сгради във Варна. 

Предоставянето на общините на информация за евентуалните източници на 
финансиране за проекти за повишаване на енергийната ефективност е една от дейностите 
на Секретариата на мрежата. Бе разработено и разпространено ръководство за 
източниците на финансиране за общините. Предвижда се периодично актуализиране на 
ръководството. 
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Демонстрационни проекти 
Най-важните демонстрационни проекти, които осигуряват информация и 

стимули за предприемането на подобни проекти от други, са тези към демонстрационна 
зона за енергийна ефективност в Габрово. Подборът на демонстрациите сред най-
типичните общински обекти с най-висок потенциал за енергоспестяване ги превръща в 
добри примери за повторение. 

Проектът в болниците в Габрово бе последван от подобни проекти в Стара 
Загора, Варна и Горна Оряховица. Проекти за уличното осветление бяха започнати в 
повечето от общините от мрежата (Габрово, Стара Загора, Русе, Сливен, Пазарджик, 
Перник, Благоевград и т.н.). 

Серия от конкретни проекти за енергийна ефективност бяха разработени или 
са в процес на разработване от общини-членки на мрежата. Засега няма налице 
информация за оценката на тези проекти, но в ход е разработването на специфична база 
данни за проектите. 
 

3.2.3. Финансиране 
Създаването и дейностите на ОМЕЕ през организационния й период бяха 

финансирани главно от проекта на ААМР "Общинска инициатива за енергийна 
ефективност" и проекта на ГЕФ/ПРООН "Стратегия за намаляване на емисиите на 
парникови газове чрез енергийна ефективност. Демонстрационна зона за енергийна 
ефективност в Габрово, Република България". Проектът на ГЕФ понастоящем осигурява 
основната финансова помощ за ОМЕЕ. Акцентът на тези два проекта беше изграждане на 
кадрови и институционален потенциал и ограничен брой демонстрации чрез технически 
проекти. Проектът на ГЕФ осигури оборудване на общинските бюра за енергийна 
ефективност, финансира програмата за обучение, демонстрационните проекти в Габрово, 
някои други дейности по изграждане на кадрови потенциал. Някои други проекти дадоха 
също принос за развитието на дейностите на мрежата, например проектът "Насърчаване 
на енергийната ефективност в България" на Алианса за икономия на енергия.  

Общините-членки на Общинската мрежа за енергийна ефективност също 
участват като партньори в дейностите по изграждане на кадрови и институционален 
потенциал чрез принос в натура и финансов принос. Бюрата за енергийна ефективност 
функционират в рамките на общинската администрация и са финансово зависими от 
общинския бюджет. Повечето от инвестиционните проекти за енергийна ефективност са 
инициирани с финансиране или поне съфинансиране от самите общини. 

В стратегията на ОМЕЕ се отделя специално внимание на процеса на преход 
от цялостно финансиране на дейностите по изграждане на кадрови и институционален 
потенциал на ОМЕЕ от средства, предоставени по линия на международни програми към 
преобладаващо самофинансиране на дейностите след 2002 г. През 2002 г. се предвижда и 
въвеждане на членски внос.  
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3.2.4. Ползи от проекта 
Естеството на този проект затруднява измерването на ползите от него. 

Дейностите по изграждане на кадрови и институционален потенциал могат трудно да 
бъдат оценени с обективни показатели. Няма достатъчно информация за всички проекти 
за енергийна ефективност в общините-членки на мрежата. Обаче постигнатите икономии 
на енергия и средства от някои от дадените като примери проекти дават основание на 
очакванията за значителни икономически и екологични ползи. Потенциалът за икономия на 
енергия в общините, посочен в Националния план за действие по промените на климата, 
също е значителен.  

Проявеният от общините интерес към дейностите на мрежата и желанието за 
приемане на повече членове в нея са косвени доказателства за очакваните резултати.  

3.2.5. Потенциал за разпространение 
ОМЕЕ бе учредена от 23 общини, а днес в нея членуват вече 31 общини. Нови 

общини подават молби за членство. Регионалните сдружения на общините изявиха 
желание да участват като асоциирани членове. Тяхното участие може да увеличи броя на 
общините в мрежата на 156, което представлява 60% от общия брой на общините в 
страната. 

Извършваното значително количество дейности по разпространение на 
информация: бюлетин, страница в Интернет, семинари, курсове за обучение, осигурява 
трансфер на информация, извлечени поуки и технологичен опит ("ноу-хау") на общините-
членки на ОМЕЕ, на други общини в страната и региона и на други страни от Централна и 
Източна Европа в рамките на регионални проекти. 

Моделът на ОМЕЕ и придобитият опит бяха използвани за създаването на 
Регионална мрежа за ефективно използване на енергийните и водните ресурси  
(RENEUER) за Югоизточна Европа. ЕнЕфект, в качеството си на Секретариат на ОМЕЕ, 
работи съвместно с Алианса за икономия на енергия (САЩ) и организации от Македония, 
Албания, Румъния и Хърватска по стратегическата цел за повишаване на инвестиционния 
потенциал на региона за проекти за повишаване на ефективността на използването на 
енергийните и водни ресурси и за разпространение на извлечените поуки.  
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3.3. РЕГИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ 
 

3.3.1. Иницииране и статус на проекта 
Министерството на енергетиката и енергийните ресурси стартира през 1996 г. 

проекти BG 9307-02-01 и BG 9307-02-02-L0001, финансирани от програмата ФАР на 
Европейския съюз. Тези проекти включват създаване на областни енергийни центрове 
(ОЕЦ) и пропаганда за повишаване на енергийната ефективност във всички сектори на 
бившите Ловешка и Хасковска области1. Те бяха подбрани с цел да представят двете 
крайни алтернативи: Хасковска област, която е най-големия производител на 
електроенергия от термични централи на лигнитни въглища и следователно най-значимия 
източник на парникови газове в страната и Ловешка област, която на практика не 
произвежда електрическа и топлинна енергия, освен в много малки количества за 
задоволяване на локални нужди в болници, училища и жилищни сгради.  
 

3.3.2. Структура и дейности на проекта 
Проектите се изпълняваха в две фази: 
Фаза 1. Създаване на регионална енергийна концепция и Областен енергиен 

план. 
Фаза 2. Прилагане на регионалната енергийна концепция и изпълнение на 

демонстрационни проекти.  
Енергийните концепции  за Ловешка и Хасковска област обхващат голям брой 

индивидуални аналитични елементи, които в комбинация и интеграция помежду си 
представляват база за:  

• придобиване и трансфер на информация, технологии и "ноу-хау" към 
региона и България. Пропагандиране на ефективни и рационални методи за оптимално 
използване на енергията;  

• насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници 
(слънчева енергия, енергията на водата и вятъра, геотермална енергия, биомаса); 

• насърчаване на сътрудничеството на общинско, регионално, национално и 
международно равнище; 

• формулиране на регионална енергийна политика и подпомагане на  
децентрализацията в енергийния сектор; 

• динамично участие в регионални, национални и международни енергийни 
програми и мрежи; 

• съхраняване на един по-чист свят за бъдещите поколения. 

                                                 
1 Преди последното административно териториално делене от 1999 г. България се делеше на 9 
области.  
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Областните енергийни центрове в Ловеч и Хасково работят като инициатори и 
координатори на проекти за енергийна ефективност. Европейският опит, заложен при 
създаването им, и ориентацията към съвременни технологии позволява центровете да 
изпълняват широка гама от услуги и дейности:  

• енергийни обследвания във фирми, общински и административни сгради; 
• координация на осъществяването на проектите; 
• разработване и изпълнение на проекти за енергийна ефективност; 
• управление на енергията във фирми и общини; 
• изпълняване на мерки и диагностика на енергийни системи със 

съответните модерни измерителни прибори; 

• участие в международни проекти; 
• финансиране на проекти за енергийна ефективност; 
• издаване и разпространение на бюлетини и брошури по енергийни теми; 
• провеждане на семинари, срещи и конференции; 
• поддържане на база данни за български и чуждестранни партньори. 
Дейността на центровете е насочена преди всичко към общи консултации на 

енергопотребителите, съдействие на фирми и институции за снижаване на енергийната 
консумация и обучението на енергийни специалисти. Центровете разполагат със 
значителен обем информация за европейския опит и поддържат контакти с подобни 
организации в други страни.  

Съвременното оборудване, с което разполагат центровете, им позволява да 
извършват енергиен одит на обекти и оценка на различните енергоспестяващи мерки в 
предприятия и сгради.  

 

3.3.3. Демонстрационни проекти в Ловешка област 
Дейността на ОЕЦ Ловеч се управлява от консорциум от фирми под 

ръководството на Националния технически университет - факултет по енергийна политика 
от Атина, Гърция. Под ръководството на консорциума в Ловешка област са реализирани 43 
проекта за енергийна ефективност в пет основни области:  

• реконструкция на котелни инсталации; 
• реконструкция на системи за централизирано топлоснабдяване; 
• реконструкция на системи за осветление; 
• ново технологично оборудване; 
• възобновяеми енергийни източници; 
От Европейския съюз бяха отпуснати 700 000 ECU за изпълнението на 

демонстрационните проекти. 
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Реконструкция на котелни инсталации 
Проект 1: Монтиране на локален котел, работещ с въглища и дърва, за 

отоплението в Областен център за социални грижи в Горна Оряховица. 
Проект 2: Монтиране на централизирана система за измерване и управление 

на потреблението на топлинна енергия в 13 училища и детски градини, Велико Търново. 

Таблица 10. ОЕЦ Ловеч - проекти за реконструкция на котелни инсталации 
Резултати Единица Проект 1 Проект 2 ОБЩО 

Годишни икономии евро 936 32 408 33 344 
Годишни енергийни икономии МВч/год. 

Гкал/год. 
18  

1 750 
18 

1 750 
Жизнен цикъл на проекта години 15 10  
Срок на откупуване години 4.4 1.7  
Инвестиции евро 4 199 55 095 59 294 
Инвестиция на реципиента евро 2 142 23 140 25 282 
Намаление на емисиите: 
CO2 
NOx 
SO2 
частици 

 
т/год. 
т/год. 
т/год. 
т/год. 

 
18.9  
0.2 
1.3 

1 

 
607.9 

4.7 
16.2 
0.9 

 
626.8 

4.9 
17.5 
1.9 

Разходи за тон спестени емисии  евро /т CO2 
еквивалент 

15 9  

 
Достъпност на информацията за тези проекти са имали общинските управи в 

30 общини от Ловешка област и ръководители и инженери от 200 фирми. Възможностите 
за повторение на проект 1 в еднофамилни и двуфамилни къщи, отоплявани с 
електроенергия и на проект 2 в обществени сгради с централизирано топлоснабдяване са 
значителни. 
 

Реконструкция на системите за централизирано топлоснабдяване 
Проект 1: Система за управление на горивния процес в парен котел с 

мощност  120 т/ч, "Топлофикация - Плевен" 
Проект 2: Монтиране на стационарен газов анализатор, "Топлофикация-

Велико Търново" 
Проект 3: Електронно управление на двигателите на два вентилатора за 

бойлер за топла вода, "Топлофикация-Велико Търново"   
Проект 4: Модернизация на 5 абонатни станции в жилищни сгради, 

"Топлофикация-Габрово" 
Проект 5: Подмяна на магистрални тръбопроводи с предварително 

изолирани, "Топлофикация-Ловеч" 
Достъпност на информацията за тези проекти са имали ръководители и 

инженери от 200 фирми. Възможностите за повторение в топлофикационния сектор са 
значителни. 
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Таблица 11. ОЕЦ Ловеч - проекти за реконструкция в системите 
  за централизирано топлоснабдяване  

Резултати Единица Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 Проект 5 ОБЩО 
Годишни 
спестявания 

евро 59 413 23 254 4 590 7 800 3 360 98 417 

Годишни 
енергийни 
спестявания 

МВч/год. 
HFOт/год. 
NGm3/год. 
въглища 
т/год. 

 
 

500 000 

 
180 

90 18 
36 

 
43 

 
 

30 000 

108 
216 
530 
000 
43 

Жизнен цикъл 
на проекта 

години 10 10 10 10 10  

Срок на 
откупуване 

години 0.7 1.1 9.4 4.2 3.5  

Инвестиции евро 39 708 25 579 43 176 32 056 11 863 152 
382 

Инвестиции на 
реципиента 

евро 3 971 7 418 8 635 3 206 4 123 27 353 

Намаление на 
емисиите: 
CO2 
NOx 
SO2 
частици 

 
 
т/год. 

 
 

920  
5 
 
 

 
 

540 
4.2 

12.6 
0.72 

 
 

122 
0.95 
6.98 
0.36 

 
 

239 
1.9 
5.3 
0.3 

 
 

99 
0.78 
2.3 

0.13 

 
 

1 920 
12.83 
27.18 
1.51 

Разходи за 
тон спестени 
емисии  

евро /т 
CO2 
еквивалент 

4 4.7 3.5 13.4 11.9  

 
Ново технологично оборудване 
Проект 1: Реконструкция на пароразпределителната мрежа във "Витабел", 

Луковит 
Проект 2: Реконструкция и модернизация на системата за кондензат в "Мак", 

Габрово 
Проект 3: Подмяна на слаботоковите двигатели и двигателно-генераторни 

групи на плетачните машини и въвеждане на управление на честотата в "Саня", Плевен 
Проект 4: Монтиране на стенд за настройка на дизелови двигатели за 

селскостопански машини в "Земус “ ООД, Велико Търново 
Чрез разпространяване на информация за проекта сред ръководители и 

инженери от 200 фирми се осигурява възможността за повторяемост на проектите в 
промишлени и селскостопански предприятия. 
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Таблица 12. ОЕЦ Ловеч - проекти за ново технологично оборудване  
Резултати Единица Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 ОБЩО 

Годишни 
спестявания 

евро 23 765 56 052 12 367 4 185 96 369 

Годишни 
енергийни 
спестявания 

МВч/год. 
HFOт/год. 
NGm3/год. 
дизелово 
горивот/год. 

 
 

200 000 

 
426 

242  
 
 

12 

242 
426 

20000 
12 

Жизнен цикъл на 
проекта 

години 10 15 5 10  

Срок на 
откупуване 

години 1.4 0.9 0.7 8.4  

Инвестиции евро 33 271 50 447 8 990 35 153 127 861 
Инвестиции на 
реципиента 

евро 6 654 4 540 2 690 5 273 19 157 

Намаление на 
емисиите: 
CO2 
NOx 
SO2 

 
т/год. 

 
368  

2 
 
 

 
14.2 
0.11 
0.8 

 

 
21.1 
0.2 
1.2 
0.1 

 
13.6 
0.1 
0.8 

0.04 

 
416.9 
2.41 
2.8 

0.14 
Разходи за тон 
спестени емисии  

евро /т CO2 
екви-валент 

9 34 33 26  

 
Реконструкция на осветителни системи 
Проект 1: Реконструкция на осветителната инсталация в "Саня" - Плевен 
Проект 2: Подмяна на осветителните тела в езиковата гимназия в Ловеч 
Проект 3: Подмяна на съществуващите осветителни тела с нови и 

енергийноефективни, Великотърновски университет  
Проект 4: Подмяна на съществуващите осветителни тела  на уличното 

осветление с високо ефективни, с. Пещерна, Община Луковит  
Проект 5: Реконструкция на уличното осветление, Ловеч 
Проект 6: Подмяна на съществуващите живачни лампи на уличното 

осветление с енергийноефективни лампи, Плевен 
Проект 7: Подмяна на уличните лампи, Априлци 
Проект 8: Подмяна на съществуващите живачни лампи на уличното 

осветление с високо ефективни нови лампи, Велико Търново 
Проект 9: Подмяна на осветителните тела на уличното осветление с нови 

енергийноефективни лампи, Горна Оряховица 
Проект 10: Подмяна на съществуващите осветителни тела с нови 

енергийноефективни лампи, хирургично отделение на болницата в Горна Оряховица 
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Достъп до информацията за тези проекти са имали ръководители и инженери 
от 200 фирми и общинските управи в 30 общини от Ловешка област.  
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Таблица 13.  ОЕЦ Ловеч - проекти за реконструкция на осветителни системи   

Резултати Единица Проект 
1 

Проект 
2 

Проект 
3 

Проект 
4 

Проект 
5 

Проект 
6 

Проект 
7 

Проект 
8 

Проект 
9 

Проект 
10 

ОБЩО 

Годишни спестявания евро 16 002 1 070 4 210 1 838 9 460 20 190 16 785 2 200 1 720 2 290 75 765 
Годишни енергийни 
спестявания 

МВч/год. 319 21 86.1 36.5 181.5 379 325.1 44 34.4 43 1 469.6 

Жизнен цикъл на проекта години 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
Срок на откуруване години 1 1.5 2.5 2.3 1.2 1.1 2.3 1.9 1.6 3  
Инвестиции евро 16 802 1 642 10 526 4 228 11 355 22 209 38 605 4 183 2 738 6 873 119 161 
Инвестиции на реципиента евро 5 000 197 1 285 535 3 200 2 443 5 405 533 738 1 375 20 711 
Намаление на емисиите: 
CO2 
NOx 
SO2 
частици 

 
т/год. 

 
21.75 
0.17 
1.2 

0.06 

 
28.5 
0.2 

1.63 
0.08 

 
116.8 

0.9 
6.7 
0.3 

 
49.5 
0.4 
2.8 
0.1 

 
246.1 

1.9 
14.1 
0.7 

 
514 

4 
29.4 
1.5 

 
520 

4 
29.7 
1.5 

 
59.7 
0.5 
3.4 
0.2 

 
46.6 
0.4 
2.7 
0.1 

 
58.3 
0.5 
3.3 
0.2 

  
1 661.3  

9.4 
94.9 
4.7 

Разходи за тон спестени 
емисии  

евро /т 
CO2 eкви-
валент 

155 11 18 17 99.2 88.6 15 14 12 24  
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Възобновяеми енергийни източници 
Проект 1: Слънчева сушилня в мебелната фабрика "Емос" - Ловеч 
Проект 2: Монтиране на слънчеви колектори за топла вода в "Земус” ООД, 

Велико Търново 
Проект 3: Монтиране на слънчеви колектори за топла вода за битови нужди в 

санаториума в Овча могила 
Проект 4: Монтиране на слънчеви колектори за топла вода за битови нужди в 

"Елмот", Велико Търново 
Проект 5: Монтиране на слънчеви колектори за топла вода за битови нужди в 

детска градина във Велико Търново 
Достъпност на информацията:  
Проектите имат големи възможности за повторяемост в много и различни 

типове обекти в туризма, промишлеността, селскостопанския сектор, обслужващия сектор, 
в домакинствата. Поради това информацията за тях бе широко разпространена сред 
общинските управи в 30 общини от Ловешка област, ръководителите и инженери от 200 
фирми. 
Таблица 14. ОЕЦ Ловеч - проекти за използване на възобновяеми енергийни 
  източници  

Резултати Единица Проект 
1 

Проект 
2 

Проект 
3 

Проект 
4 

Проект 
5 

ОБЩО 

Годишни 
спестявания 

евро 17 611 652 502 794 502 20 061 

Годишни 
енергийни 
спестявания 

МВч/год. 
HFOт/год. 

14 
132 

14 10 15.6 10 63.6 
132 

Жизнен цикъл на 
проекта 

тодини 15 15 10 10 15  

Срок на 
откупуване 

години 2.6 9.5 9 7 9.9  

Инвестиции евро 45 790 6 198 4 661 5 561 6 045 68 255 
Инвестиции на 
реципиента 

евро 8 950 496 350 1 585 484 11 865 

Намаление на 
емисиите 
CO2 
NOx 
SO2 

 
т/год. 

 
415 
3.2 

10.3 
0.5 

 
17.6 
0.1 

1 
0.1 

 
14.1 
0.1 
0.8 

 
21.1 
0.2 
1.2 
0.1 

 
13.6 
0.1 
0.8 

0.04 

 
502.5  

3.7 
13.2 
0.74 

Разходи за тон 
спестени емисии  

евро /т 
CO2 екви-
валент 

7 23 33 26 29  
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3.3.4. Демонстрационни проекти на ОЕЦ Хасково 
Прилагането на Областен енергиен план за Хасковска област започна с 

изпълнението на редица демонстрационни проекти за енергийна ефективност. Те 
обхващат модернизация и реконструкция на осветителни и отоплителни системи, парни 
инсталации, топлообменници, подобряване на изолацията на сгради и уплътнение на 
прозорците, инсталиране на слънчеви колектори, ново технологично оборудване в 
промишлени предприятия и т.н. 

За изпълнението на тези проекти бяха осигурени общо 700 000 евро от 
Европейския съюз и 100 000 евро от бенефициентите. Целта на демонстрационните 
проекти е популяризиране на мероприятията за повишаване на енергийната ефективност и 
стимулиране на фирмите от промишлеността, обществения и комунално-битовия сектори, 
които предприемат енергоспестяващи мерки  

От постъпилите 119 предложения бяха одобрени и изпълнени 28 проекта в 
различни области на използване на енергията: 

- слънчеви инсталации      3 
- геотермално отопление      1 
- ново технологично оборудване      3 
- осветителни инсталации      5 
- реконструкция на отоплителни системи 14 
- други         2 
Сумарните инвестиции на избраните проекти възлизат на около  800 000 евро. 

Очакваният икономически ефект е около 247 000 евро годишно, а срокът на 
възвръщаемост е средно 3 години. 

Възобновяеми енергийни източници 
В областта на използване на възобновяемите енергийни източници бяха 

изпълнени 4 проекта, Общата инвестиция възлиза на 250 300 евро, от които 226 300 евро 
са финансирани от програма ФАР на ЕС, а 24 000 евро – съфинансиране на проектите от 
страна на общините – бенефициенти. 

Проект 1: Монтиране на слънчеви колектори в ОРБ "Проф. Киркович", Стара 
Загора. 

Проект 2: Монтиране на слънчеви колектори в ОРБ "Д-р Чакмаков", Раднево. 
Проект 3: Инсталиране на слънчеви колектори в ОРБ, Крумовград. 
Проект 4: Геотермално отопление в общинската административна сграда, 

Минерални бани. 
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Таблица 15. ОЕЦ Хасково - проекти за използване на възобновяеми енергийни 
  източници  

Резултати Единица Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 ОБЩО 
Годишни 
спестявания 

евро 7 794 4 750 2 793 3 157 18 494 

Годишни 
енергийни 
спестявания 

GJ/год. 960 547 298 239 2 044 

Жизнен цикъл на 
проекта 

години 15 15 15 15  

Срок на 
откупуване 

години 15 14 13 9  

Инвестиции евро 119 920 65 040 35 525 29 814 250 299 
Намаление на 
емисиите: 
SO2 
NOx 
CO2 
частици 

 
 
т/год. 

 
 

0.48 
1.44 

71.01 
0.10 

 
 

0.27 
0.82 

40.44 
0.05 

 
 

0.15 
0.45 

22.03 
0.03 

 
 

0.80 
0.27 

80.23 
0.32 

 
 

1.70 
2.98 

213.7 
0.50 

Разходи за тон 
спестени емисии  

евро /т CO2 
еквивалент 

112.5 114.8 124.0 41,2  

 
Реконструкция на осветителни инсталации 
В областта на използване на енергията за осветление бяха изпълнени 4 

проекта за реконструиране на осветителни инсталации в обществени сгради. Общата 
инвестиция възлиза на 28 436 евро, от които 25 627 евро са финансирани от Програма 
ФАР на ЕС, а 2 809 евро – съфинансиране на проектите от страна на организациите – 
бенефициенти. Съществуващите осветителни инсталации в помещенията на 
обществените сгради основно съдържат осветителни тела с лампи с нажежаема жичка и 
стар тип луминесцентни тела. Осветеността е няколко пъти по-ниска от стандартната 
осветеност за съответния тип помещение, при по-висока консумация на електроенергия, 
която е резултат на големите инсталирани мощности. Реконструкцията на осветителните 
инсталации обхваща замяна на старите неефективни осветителни с нови 
енергийноефективни  осветителни тела, с енергоспестяващи луминесцентни лампи и 
електронна пусково-регулираща апаратура, като се намалява инсталираната електрическа 
мощност, постига се стандартната осветеност на помещенията, с което се повишава и 
зрителния комфорт, намаляват се експлоатационните разходи на инсталациите. 

Проект 1: Реконструкция на осветителна инсталация в Техникум по 
енергетика, Гълъбово 

Проект 2: Реконструкция на осветителна инсталация в хирургично отделение 
на ОРБ Кърджали 

Проект 3: Реконструкция на осветителна инсталация в ДББ Радунци 
Проект 4: Реконструкция на осветителна инсталация в Областна 

администрация, Хасково  
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Таблица 16. ОЕЦ Хасково - проекти за реконструкция на осветителни  
  инсталации 

Резултати Единица Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 ОБЩО 
Годишни 
спестявания 

евро 99 988 399 28 1 514 

Годишни енергийни 
спестявания 

GJ/год. 10 102 41 239 392 

Жизнен цикъл на 
проекта 

години 10 10 10 10  

Срок на откупуване години 43 14 11 2.07  
Инвестиции евро 4 291 13 976 4 350 5 819 28 436 
Намаление на 
емисиите: 
SO2 
NOx 
CO2 

 
т/год. 

 
0.03 
0.01 
3.44 
0.01 

 
0.34 
0.12 

34.32 
0.14 

 
0.14 
0.05 

13.88 
0.06 

 
0.09 
0.03 
9.36 
0.04 

 
0.60 
0,21 

61.00 
0.25 

Разходи за тон 
спестени емисии  

евро /т CO2 
еквивалент 

124.7 29.3 28.5 62.1  

 
Ново технологично оборудване за промишлени предприятия 
В три промишлени предприятия бяха изпълнени проекти за повишаване на 

енергийната ефективност. Общият размер на инвестициите възлиза на от 137 693 евро. 
Подходът, възприет при изпълняването им, беше пълна замяна на остарялото 
технологично оборудване с напълно нови високоефективни съоръжения.  

Проект 1: Замяна на кондезни гърнета в “Коприна” АД, Свиленград  
Проект 2: Замяна на вакуум помпи в “Хасково БТ” АД, Хасково 
Проект 3: Замяна на топлообменници в “Топлофикация Казанлък” АД, 

Казанлък. 

Таблица 17. ОЕЦ Хасково - проекти за ново технологично оборудване 
Резултати Единица Проект 1 Проект 2 Проект 3 ОБЩО 

Годишни спестявания евро 92 979 18 610 9 469 121 058 
Годишни енергийни 
спестявания 

GJ/год.ear 28 646 1 836 3 168 33 650 

Жизнен цикъл на 
проекта 

Години 10 10 10  

Срок на откупуване Години 0.5 3 3  
Инвестиции евро 45 934 60 769 30 990 137 693 
Намаление на емисиите: 
SO2 
NOx 
CO2 
частици 

 
т/год. 

 
42.97 
42.97 

2 119.83 
2.86 

 
6.17 
2.10 

617.14 
2.47 

 
4.75 
4.75 

234.43 
0.32 

 
53.89 
49.82 

2 971.40 
5.65 

Разходи за тон спестени 
емисии  

евро /т 
CO2 екв 

2.16 9.84 13.21  
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Реконструкция на отоплителни системи 
Проектите обхващат проектиране, доставка и монтаж на различен набор от 

мерки, свързани с ремонт и модернизиране на парните котли:  внедряване на автоматични 
контролни системи, замяна на циркулационни помпи, замяна на част от паропроводите, 
радиаторите и обезвъздушителните вентили и изолации. 

Проект 1: Реконструкция на отоплителната система на ОРБ Кърджали - 
Реконструкция на котелната инсталация на болницата 

Проект 2: Реконструкция на отоплителната система на ОРБ Кърджали - 
Замяна на абонатна станция във “Висока част” 

Проект 3: Реконструкция на отоплителната система на ОРБ Кърджали - 
Монтиране на нова абонатна станция в “Административна сграда” 

Проект 4: Реконструкция на отоплителната система в СОУ “Христо Ботев”, 
Павел Баня. Монтаж на автоматична контролна система на котела 

Таблица 18. ОЕЦ Хасково - проекти за реконструкция на отоплителни системи  
Резултати Единица Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 ОБЩО 

Годишни спестявания евро 34,067 22,942 1,115 4,852 62,976 
Годишни енергийни 
спестявания 

GJ/год. 4,772 3,183 156 680 8,791 

Жизнен цикъл на 
проекта 

Години 10 10 15 15  

Срок на откупуване Години 1.25 1.5 29 3  
Инвестиции евро 42,712 33,900 31,880 14,538 123,030 
Намаление на 
емисиите: 
SO2 
NOx 
CO2 
частици 

 
 
т/год. 

 
 

2.39 
7.16 

353.10 
0.48 

 
 

1.84 
4.74 

257.97 
0.42 

 
 

0.08 
0.23 

11.56 
0.02 

 
 

0.34 
1.02 

50.29 
0.07 

 
 

4.65 
13.15 

672.92 
0.99 

Разходи за тон 
спестени емисии  

евро /т 
CO2 екв 

12.09 13.14 183.85 19.27  

 
Реконструкция на отоплителните системи на обществени сгради и 

ремонт/подмяна на прозорците в обществени сгради 
Проект 1:  Реконструкция на отоплителната система и ремонт/замяна на 

прозорци в Техникум по енергетика, Гълъбово 
Проект 2: Реконструкция на отоплителната система и ремонт/замяна на 

прозорци в ОУ “Васил Левски”, с. Комунига, Черноочене. 
Проект 3: Реконструкция на отоплителната система и ремонт/замяна на 

прозорци в ОДЗ “Елхица”, Хасково. 
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Таблица 19. ОЕЦ Хасково - проекти за реконструкция на отоплителни системи 
  и ремонт/подмяна на прозорци в обществени сгради  

Резултати Единица Проект 1 Проект 2 Проект 3 ОБЩО 
Годишни спестявания евро 10 345 1 475 3 231 15 051 
Годишни енергийни 
спестявания 

GJ/год. 2 670 207 453 3 330 

Жизнен цикъл на проекта години 15 15 15  
Срок на откупуване години 6 27 5  
Инвестиции евро 60 054 39 555 16 987 116 596 
Намаление на емисиите: 
SO2 
NOx 
CO2 
частици 

 
т/год. 

 
8.97 
3.05 

897.35 
3.59 

 
0.10 
1.31 

15.29 
0.02 

 
- 
- 
- 
- 

 
9.07 
4.36 

912.64 
3.61 

Разходи за тон спестени 
емисии  

евро /т CO2 
еквивалент 

4.46 172.46   

3.3.5. Финансиране 
Ловешка и Хасковска област получиха по 700 000 евро всяка в рамките на 

договори BG 9307-02-01 и BG 9307-02-02. Тази сума включваше разходите за 
разработване на регионални енергийни концепции и регионални енергийни планове. От 
бенефициентите се очаква да прибавят около 200 000 евро като съфинансиране на 
демонстрационните проекти. За изпълнението на инвестиционните проекти в двата 
региона беше изразходвана общо сумата от  1 183 007 евро.  

Проектът предвиждаше създаването на регионални възобновяеми фондове за 
финансиране по-късно на проекти за енергийна ефективност. Средства за учредяването 
им се очаква да постъпят под формата на дарения от страна на бенефициентите - общини 
и промишлени предприятия. Не бяха въведени строги правилници, тъй като отпуснатите от 
ЕС средства по този проект бяха дарения за Република България и нямат търговски 
характер. В Хасковска област работата по създаването на възобновяем фонд е в ход. 
Между учредителите му е и реномирана банка, която ще събира и обслужва заемите.  

3.3.6. Икономии 
Големият брой реализирани демонстрационни проекти показва значителни 

различия по отношение на техните икономически показатели. В някои от тях, например при 
използването на възобновяеми енергийни ресурси, ударението се поставя върху 
значението им като демонстрации. Като цяло, обаче, проектите в двете области се 
характеризират с добри икономически показатели. Очакваните годишни икономии от 
демонстрационните проекти възлизат на около 14 181 МВч/год. за Ловешка област и на 48 
207 GJ/год. или 411 386 евро /год..  

Някои от икономиите носят реална полза на общината чрез намаляването на 
сметките за енергия, изплащани от общинския бюджет (при уличното осветление, 
училищните сгради, общинските сгради). Други са в полза на крайните потребители в 
жилищния сектор, особено на социално слабите домакинства.  
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В бъдеще могат да се очакват икономии в резултат на дейностите по 
изграждане на институционален и кадрови потенциал. Управлението на енергията и 
процесът на планиране, веднаж започнали, ще доведат до инициирането на нови проекти 
за повишаване на енергийната ефективност в бъдеще. Въпреки всичко, тези икономии не 
могат да получат количествено изражение предварително.  

3.3.7. Екологични ползи 
Екологичните ползи от Ловешка и Хасковска област се измерват с 

намалението на емисиите на парникови газове и други замърсители. Очакваното годишно 
намаление на емисиите на парникови газове за Ловешка област е 5 127.5 т CO2. Общото 
намаление за пълния жизнен цикъл на включените проекти възлиза на повече от 48 112.5 т  
CO2 еквивалент.  

Очакваното годишно намаление на парниковите газове за Хасковска област е  
4931.6 т CO2. Общото намаление за пълния жизнен цикъл на включените проекти възлиза 
на повече от 58 499.2 т  CO2 еквивалент. 

Очакваното годишно намаление на другите замърсители е също значително за 
мащабите на проекта. 

Таблица 20. Екологични ползи от проектите на ОЕЦ Ловеч и ОЕЦ Хасково 
 Единица Ловеч Хасково 
Инвестиции евро 526 953 656 054 
Намаление на емсиите    
CO2 т/год. 5 127.50 4 931.66 
NOx т/год. 33.24 70.52 
SO2 т/год. 155.58 69.91 
частици т/год. 8.99 11.00 
Намаление на емисиите за жизнения цикъл т CO2 48 112.50 58 499.20 
Разходи за тон спестени емисии  евро /т CO2 

еквивалент 
10.95 11.21 

 

3.3.8. Други ползи от проекта 
Икономическа ефективност 
Икономическата ефективност на демонстрационните инвестиционни проекти 

бе водещ критерий още от самото начало на процеса на подбор на проектите. Простият 
срок на откупуване на проектите, обаче, варира в сравнително широки граници - от 0,7 до 
9,9 години. За някои демонстрационни проекти с приложение на нови технологии и 
възобновяеми енергийни източници срокът на откупуване е дори по-дълъг. Пакетът от 
проекти, реализирани в Ловешка област, обаче, има среден срок на откупуване 2,7 години, 
а този за Хасковска област - 3 години. 

Един от показателите за икономическата ефективност на проекта са също така 
разходите за 1т намаление на емисиите на парникови газове. Като се има предвид 
специфичната сфера на проектите - сферата на потреблението - разходите от около 11 
щ.дол./т намаление на емисиите са доста добро постижение.  
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Подобряване на равнището на услугите 
Повишаването на цените на енергията в преходния период и особено 

наложените в условията на Валутен борд ограничения, доведоха до понижаване на 
равнището на комфорт далеч под нормативното. Проектите се базираха на достигане на 
нормативните нива на услугите при по-ефективно използване на енергията и дори по-
малко потребление на енергия. 

Откриване на работни места 
Разработването и реализацията на демонстрационни проекти създаде работни 

места както за високо квалифицирани инженери, така и за местните подизпълнители на 
ремонтните работи и работите по реконструкциите. Този ефект от проектите е особено 
важен в условията на висока безработица в страната и на свит трудов пазар. 
 

4. ОЦЕНКА НА ИЗБРАНИТЕ ДОБРИ 
ПРАКТИКИ 

 
В страната все още няма достатъчно опит, нито национално приети критерии 

за оценка на даден проект или дейност като "най-добра практика". Екипът по изготвянето 
на настоящия доклад прие понятието "добри практики" като по-подходящо за съответния 
етап на развитие на националните дейности по промените на климата. За да се оцени дали 
представените проекти могат да бъдат определени като добри практики, е направен 
анализ на техните характеристики и постигнати резултати спрямо възприетите критерии. 
Оценките са направени за всеки проект поотделно по критерии в табличен вид (4.1., 4.2., 
4.3.). 

Националният план за действие по промените на климата и залегналите в него 
приоритети бяха приети като мярка за оценка на подбраните казуси. От друга страна, 
представените проекти могат да подпомогнат пропагандирането и изпълнението на 
Националния план за действие по промените на климата. 

Подбраните казуси обхващат мерки в сферата на политиката и технически 
мерки. Единствено съчетанието от тези два вида мерки може да осигури устойчивост на 
предприетите действия. При този подход изграждането на институционален и кадрови 
потенциал е особено важно. 

Въпреки че общините не са адресирани достатъчно нито в съществуващото 
специфично законодателство, нито в специфичните целеви групи на НПДИК, дейностите 
които те могат да извършват определено ще допринесат за повишаване на енергийната 
ефективност и намаляване на емисиите от парникови газове. Това е нивото, на което се 
срещат националната политика и мерки и специфичните, конкретни местни такива.  

Наличната информация позволява да се направи заключението, че 
представените в настоящия доклад конкретни казуси - Демонстрационната зона за 
енергийна ефективност в Габрово, Общинската мрежа за енергийна ефективност 
ЕкоЕнергия и областните енергийни центрове - могат да бъдат приети като добри практики 
за смекчаване на последиците от изменението на климата в България. 
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4.1. ДЕМОНСТРАЦИОННА ЗОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ГАБРОВО 
 

Критерии Измерено/оценено 
според 

Информация 

1. Спестена енергия Количество на 
спестената енергия  

Вече постигнати годишни икономии от демонстрационните инвестиционни проекти в Габрово:  
28 293 MWh топлинна енергия 
5 760 MWh електроенергия: 
Очаквани икономии общо: 
406 000 MWh топлинна енергия  
61 200 MWh електроенергия  

Намаление на емисиите 
на парникови газове  

Очаквано годишно намаление на емисиите на парникови газове от демонстрационните проекти в Габрово:  
19 982 т CO2 -еквивалент  
Общо намаление за пълния жизнен цикъл на проектите: 
251 000 т CO2 -еквивалент 
Постигнати досега резултати: 
Годишно намаление 5 643 т CO2 -еквивалент 

2. Екологични ползи 

Намаление на други 
замърсители  

35,5 т/год. NOx, 403 т/год. SO2, 19,3 т/год. прах, 25,1 т/год. CO 

Срок на откупуване Срок на просто откупуване:  1.6 години за уличното осветление, 3.6 години за централизираното 
топлоснабдяване, между 1.7 и 3.0 години за сградите 

Икономическа 
ефективност 

Годишни икономии  737 980 щ.дол. 
Разходи на 1т CO2 -еквивалент намаление на емисиите: 11 щ.дол./т за уличното осветление; 10 щ.дол./т за 
централизираното топлоснабдяване; от 5,8 до 17,5 щ.дол./т за сградите  

Поделяне на разходите Проектът се финансира от всички участващи страни: ГЕФ/ПРООН, Националният фонд за опазване на 
околната среда, ААМР, Община Габрово, Топлофикация-Габрово, крайните потребители  

 
3. Икономически 
ползи  

• Брой на създадените 
работни места 

Разработването и изпълнението на демонстрационните проекти създаде нови работни места както за високо 
квалифицирани инженерни кадри, така и за местни подизпълнители, за извършване на работите по ремонта и 
реконструкцията и доставката на материали и съоръжения. Няма достатъчно информация за представяне на 
точни цифри по този показател, но съществуват доказателства за въздействието на проекта върху 
ангажираните в него специалисти и фирми. 
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Критерии Измерено/оценено според Информация 

• Ползи за 
общността/общината  

Някои от икономиите носят  ползи за общината чрез намаляване на сметките за енергия, заплащани от 
общинския бюджет (при уличното осветление, училищната сграда, общинската сграда).  

3. Икономически 
ползи (прод.) 

• Ползи за значими или 
уязвими групи 

Някои от икономиите носят ползи за крайните потребители в жилищния сектор, особено за социално 
слабите домакинства. 

• Дял на новаторските 
проекти/технологии  

Новата система за вентилация в болницата е първата от този тип за страната и региона (новаторска 
технология); въвеждането на разпределители на топлинна енергия в системата за централизирано 
топлоснабдяване бе нова практика за страната. 

• Дял на проектите с 
възобновяеми 
енергийни източници  

Няма 

4. Технически ползи 

• Подобряване на 
услугите 

Проектът се базира на достигане на нормативните нива на услугите при по-ефективно използване на 
енергията и при по-ниска консумация на енергия. Тази цел е постигната при вече завършените подпроекти. 

• Институционализация Създадено е Бюро за енергийна ефективност; разработена е Общинска програма за енергийна ефективност. 
• Съответствие с други 

цели на националната 
политика  

Създаването на бюра за енергийна ефективност и разработването на общински програми за енергийна 
ефективност е препоръчано от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (1999 г.); мерките в 
сферата на централизираното топлоснабдяване съответстват на предписанията на Националната стратегия 
за развитие на системите за централизирано топлоснабдяване; всички мерки са съобразени с препоръките 
на Националния план за действие по изменението на климата.  

• Финансова 
устойчивост 

Реализираните от демонстрационните проекти икономии на средства гарантират финансовата устойчивост 
на проектите. Съществуват известни пречки, които не позволяват на общината да задържи реализираните 
икономии и да ги инвестира в други проекти за повишаване на енергийната ефективност. 

• Потенциал за 
икономия на енергия  

5. Устойчивост на 
проекта 
 

• Потенциал за 
намаляване на 
емисиите на парникови 
газове 

На базата на резултатите от проекта ОМЕЕ предвижда повторение на демонстрационните проекти в други 
общински обекти, като по този начин допринася за повишаване на икономиите на енергия и намаление на 
емисиите.  
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Критерии Измерено/оценено 

според 
Информация 

• Простота на 
изпълнението 

Изпълнението на проекта не е сложно.  

• Интегритет 
(интегрирани ли са 
практиките) 

Към проблемите се подхожда от различни гледни точки: от позициите на общината като потребител на 
енергия, като регулатор и като стимулатор. Дейностите по изграждането на потенциал, финансовите и 
техническите дейности са интегрирани. 

5. Устойчивост на 
проекта (прод.) 
 

• Гъвкавост и 
динамика 

Проектът позволява актуализиране на целите при промяна в обстоятелствата. 

• Наличие на 
информация  

Бюлетин, страница в Интернет, семинари, курсове за обучение. Информацията се разпространява сред 
общините-членки на ОМЕЕ, други общини от страната и от региона и други страни от Централна и Източна 
Европа. 

• Брой на 
повторенията на 
проектите 

25 нови енергийно ефективни демонстрационни зони в Централна и Източна Европа; 3 нови зони в България; 
нови проекти в болници, училища, системи за улично осветление в общините-членки на ОМЕЕ. 

6. Потенциал за 
разпространение 

• Създаване на 
благоприятстваща 
среда 

Повишаване на информираността на местните органи на властта в страната, подаване на сигнали към 
правителството относно проблемите на общините в усилията им за повишаване на енергийната ефективност. 
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4.2. ОБЩИНСКА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ОМЕЕ) ЕКОЕНЕРГИЯ  
 

Критерии Измерено/оценено според Информация 
1. Спестена 
енергия  

Количество спестена енергия (MWh/год.) 

Намаление на емисиите на парникови газове 
(т CO2 -еквивалент по-малко) 

2. Екологични 
ползи  

Намаление на други замърсители (т  NOx, SO2, прах и 
частници по-малко) 
Срок на изплащане/Прост срок на откупуване (години)  
Икономическа ефективност (годишни икономии в 
щ.дол./год.; разходи на 1т CO2 -еквивалент намаление 
на емисиите)  
Поделяне на разходите (участие във финансирането 
на проекта на частния-обществения сектори, местните 
бюджети-държавния бюджет)  
Създадени/запазени работни места 

 
 
Информация може да бъде представена за отделни проекти в общините-членки на 
ОМЕЕ. Понастоящем  е трудно представянето на оценка на общите реализирани от 
тях икономии на енергия, емисии и парични средства. Разработва се база данни за 
завършените и намиращите се в процес на изпълнение проекти за повишаване на 
енергийната ефективност в общините-членки на ОМЕЕ. След завършването й ще 
бъдат на разположение обективни данни. 

Ползи за общността/общината 

3. Икономи-
чески ползи  

Ползи за значими или уязвими групи 
Всички ползи от проектите в ОМЕЕ са ползи за общността от общини, включително 
за значимите или уязвими групи от населението.  

Дял на новаторските проекти/технологии Сред реализираните проекти има новаторски проекти/технологии, например 
проектите за битова газификация. 

Дял на проектите с възобновяеми енергийни източници Някои от инвестиционните проекти в общините-членки на ОМЕЕ предвиждат 
използване на слънчевата енергия, геотермална енергия, биомаса. 

4. Технически 
ползи 

Подобряване на услугите Проектите за повишаване на енергийната ефективност в общините-членки на ОМЕЕ 
се базират върху достигане на нормативните равнища на услугите при по-ефективно 
използване на енергията и по-ниска консумация на енергия. 

5. Устойчивост 
на проекта  

Институционализация Членки на мрежата за 31 общини; създадени са 30 общински бюра за енергийна 
ефективност; създадени за 3 общински енергийни агенции; разработен е модел за 
Общинска програма за енергийна ефективност.  
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Критерии Измерено/оценено според Информация 

Съответствие на други цели на националната 
политика  

Създаването на общински бюра за енергийна ефективност и разработването на общински 
програми за енергийна ефективност се препоръчват от Закона за енергията и енергийната 
ефективност (1999 г.); всички мерки са в съответствие с препоръките на Националния 
план за действие по проблемите на изменението на климата.  

Финансова устойчивост  Ще бъде осигурена чрез икономиите на енергия и средства от проектите за повишаване 
на енергийната ефективност; предвижда се въвеждане на членски внос. Съществуват 
някои пречки, които не позволяват на общините за задържат реализираните икономии и 
да ги реинвестират в други проекти за повишаване на енергийната ефективност. 

Потенциал за икономия на енергия 
Потенциал за намаляване на емисиите на 
парникови газове 

Потенциалът е много голям.  

Простота на изпълнението  Изпълнението на дейностите не е сложно.  
Интегритет (практиките са интегрирани)  Дейностите по изграждане на кадрови и институционален потенциал, финансовите и 

техническите дейности са интегрирани.  
Гъвкавост и динамика  Годишните конференции на ОМЕЕ позволяват актуализиране на стойностните цели при 

настъпване на промяна в обстоятелствата. 

5. Устойчивост 
на проекта 
(прод.)  

Наличие на информация  Бюлетин, страница в Интернет, семинари, курсове за обучение; достъпна за общините-
членки на ОМЕЕ, други общини в страната, в региона и други страни от Централна и 
Източна Европа в рамките на регионални проекти.  

Брой на повторенията на проектите  ОМЕЕ бе създадена от 23 общини; днес членският й състав наброява 31 общини. Нови 
общини подават молби за членство. Регионални сдружения на общините изявиха желание 
за членство като асоциирани членове. Тяхното участие ще повиши броя на обхванатите 
от мрежата общини до 156, което представлява 60% от общия брой на общините в 
страната. 

6. Потенциал 
за разпро-
странение  

Създаване на благоприятстваща среда Повишаване на информираността на местните органи на властта в страната; подаване на 
сигнали на правителството за проблемите на общините в усилията им за повишаване на 
енергийната ефективност; създадени партньорства с неправителствени организации. 
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4.3. РЕГИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ  
 

Критерии Измерено/оценено според Информация 
1. Спестена 
енергия  

Количество спестена енергия  Годишни икономии:  
27 571.8 MWh енергия  
Очаквани икономии общо:  
330 861.6 MWh. Енергия  

Намаление на емисиите на парникови газове Очаквано годишно намаление на емисиите на парникови газове: 10 059 т  CO2 -еквивалент  
Общо намаление за пълния жизнен цикъл на проектите: 106 611т  CO2 -еквивалент  

2. Екологични 
ползи 

Намаление на други замърсители  70.5 т/год. NOx, 69.9 т/год.SO2, 11.00 т/год. частици 
Срок на изплащане Прост срок на откупуване: Ловешка област -  2.7 години; Хасковска област - 3 години 
Икономическа ефективност  Годишни икономии 411 386 евро; 

Разходи на 1т  CO2 -еквивалент намаление на емисиите;  
Ловешка област   - 10.95 евро /т; Хасковска област  - 11.21 евро /т 

Поделяне на разходите Програма ФАР: 1 400 000 евро; Ловешка област: 100 000 евро; 
Хасковска област - 100 000 евро 

Създадени работни места Разработването и изпълнението на демонстрационните проекти създаде работни места 
както за високо квалифицирани инженерни кадри, но и за местни подизпълнители  по 
ремонта и реконструкцията и доставката на материали и съоръжения.  

Ползи за общността/общината Някои от икономиите носят ползи да общината чрез намаляване на сметките за енергия, 
заплащани от общинския бюджет (при уличното осветление, болницата, училищната 
сграда, общинската сграда).  

3. Икономи-
чески ползи 

Ползи за значими или уязвими групи Някои от икономиите са в полза на крайните потребители от жилищния сектор, болните в 
болниците, учениците в училищата. 
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Критерии Измерено/оценено според Информация 

Дял на новаторските проекти / технологии  Ловешка област - 11% 
Хасковска област - 15% 

Дял на проектите с ВЕИ  Ловешка област - 22%; Хасковска област - 15% 

4. Технически 
ползи 

Подобряване на услугите Проектите са изградени на базата на достигане на нормативните равнища при по-
ефективно използване на енергията и дори при по-малко потребление на енергия.  

Институционализация Създаден Ловешкият Областен енергиен център  
Създаден Хасковският Областен енергиен център 

Съответствие с други цели на националната 
политика 

Създаването на регионални енергийни центрове се препоръчва от Закона за енергетиката 
и енергийната ефективност и от Националния план за действие по изменението на 
климата.  

Финансова устойчивост  Икономиите на парични средства от демонстрационните проекти осигуряват финансовата 
устойчивост на проектите. Създаването на възобновяем фонд увеличава възможностите 
за бъдещи проекти. 

Потенциал за енергоспестяване 
Потенциал за намаляване на емисиите на 
парникови газове 

Проектът за регионалните енергийни центрове предвижда повтаряне на 
демонстрационните проекти в други общински и промишлени обекти, като по този начин 
допринася за повишаване на икономиите на енергия и за намаляване на емисиите. 

Простота на изпълнението Изпълнението не е сложно.  
Възможност за интегриране  Към проблемите се подхожда от различни ъгли: от позициите на общината като 

потребител на енергия, като регулатор и като стимулатор. 

5. Устойчивост 
на проекта  

Гъвкавост и динамика  Проектът позволява актуализиране на стойностните цели при настъпване на промяна в 
обстоятелствата.  

Наличие на информация Бюлетин, семинари, курсове за обучение; достъпни за общините-членки на ОМЕЕ, други 
общини от страната, региона и други страни от Централна и Източна Европа. 

Брой на повторенията на проекта   

6. Потенциал 
за разпрос-
транение   

Създадена благоприятстваща среда Повишаване на информираността на местните органи на властта и търговския сектор. 
Подаване на сигнали към правителството за проблемите на общините в усилията им за 
повишаване на енергийната ефективност.  
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Конкретният пример с Демонстрационната зона за енергийна ефективност в 
град Габрово  покрива напълно както определението за добри практики, така и избраните 
количествени и качествени критерии. Този проект е изцяло в рамките на националната 
политика по изменение на климата, дейностите описани в НПДИК и е добър пример за 
успешно решаване на проблема от местните власти. 

Проектът е комплексен и освен че обхваща три основни области в общината - 
улично осветление, централизирано топлоснабдяване и реконструкция на сгради - той 
доказано: 

• намалява потреблението на енергия: топлинна енергия с 406 GWh и 
електроенергия с 61.2 GWh; 

• довежда до икономически ползи, които в стойностно изражение 
представляват  значителна сума  - близо 800 хил щ.дол. годишно;  

• намалява емисиите от парникови газове с 251 000 тона СО2 еквивалент; 
• намалява значително емисиите от други газове; 
• повишава познанията на обществеността по проблемите на глобалното 

изменение на климата; 
• изгражда необходимата институционална структура; 
• има значим социален ефект – както от създаване на работни места, така и 

от подобряването на услугите; 
• прави принос в изчисляването на базовата линия и количествата намалени 

емисии от парникови газове; 
• разпространява информация за постигнатите резултати.  
Изграждането на една подобна работеща демонстрационна зона, с уроците 

които са научени, събраната информация и опит, дават основата за разпространяването й 
на територията на цялата страна. Това се доказва и от новите три български общини, 
включени към втори проект, който ще повтори и разшири опита както от първия, така и от 
международният опит от 25–е демонстрационни зони в други страни с икономики в преход. 

Казусът с Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия показва 
значителният ефект, който дейностите за изграждане на институционален и кадрови 
потенциал в сферата на потреблението на общинско равнище могат да имат  в условията 
на преход към пазарна икономика и демократично общество. Информацията за 
конкретните проекти за енергийна ефективност не бе достатъчна за формулиране на 
показатели за всички дейности, предприети от членовете на мрежата. Бе предоставена, 
обаче, достатъчно информация, която хвърля светлина върху това, какво може да се 
очаква от тези проекти както от техническа, така и от политическа и организационна гледна 
точка. 

Подбраните примери на добра практика на областните енергийни центрове в 
Ловеч и Хасково напълно съответстват на стратегическите цели и модела на комплекс от 
мерки, очертани в НПДИК. При тях акцентът е поставен върху техническите демонстрации 
и те предлагат доказателства за съществуващия потенциал за намаление на 
потреблението на енергия, икономическите разходи и екологични последици при 
осъществяването на тези мерки, включително и конкретни новаторски решения, като 
например използването на възобновяеми енергийни източници. 
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Сравнението на тези примери подсказва, че Демонстрационната зона за 
енергийна ефективност в град Габрово е по-ценна от гледна точка на качеството, тъй като 
при нея се отделя повече внимание на изграждането на кадрови и институционален 
потенциал, което води до устойчива дългосрочна политика за повишаване на енергийната 
ефективност на общинско ниво. В съчетание с дейностите на Общинската мрежа за 
енергийна ефективност тези проекти имат по-голямо влияние за премахване на бариерите 
пред проектите за енергийна ефективност в цялата страна, отколкото проектите в 
Ловеч/Хасково, независимо от реализираните в собствените им мащаби успехи. 

 
 

5. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩОТО 
РАЗВИТИЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ 

 
Представените по-долу препоръки по отношение на разпространението и 

насърчаването на добрите практики са предназначени да дадат възможност за тяхното 
повторение в други общини. Това би било от полза за страната като цяло и би улеснило 
изпълнението на поетите от страната задължения по Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата и на мерките, заложени в Националния план за действие по 
изменението на климата. Сред местните органи на властта съществува силна 
заинтересованост към такъв тип проекти и този интерес може да тласне напред 
разпространяването на тези дейности. 

Три задачи изпъкват като приоритетни за ефективното определяне и 
разпространение на добрите практики: 

(а) Формулиране на национални критерии за оценка на 
проектите 
Добрите практики по своята същност представляват успешни проекти, в които 

е приложен новаторски организационен, технологичен и технически подход. Постигнатите 
високи показатели превръщат тези проекти в демонстрационни по своята същност, но за 
да станат действително такива е необходимо резултатите да бъдат разпространени по 
подходящ начин.  Тази роля на популяризатор може да се изпълнява  от държавен орган 
или от неправителствена организация. Необходимо е, обаче, да има ясни критерии за 
оценка на един проект или мероприятие като добра практика по отношение на постигане на 
ефекти за смегчаване на изменението на климата. Тези критерии трябва да имат своето 
национално измерение, но също така и да се вписват в контекста на международните 
оценки. В България  Министерството на околната среда и водите е органът, който трябва 
да играе водеща роля при формулирането на тези критерии. Решаването на този въпрос 
ще допринесе съществено за изпълнението на предписаните от НПДИК мерки. 

(б) Създаване и разпространение на широка по обхват база 
данни за националните проекти по проблемите на изменението 
на  климата 
Като част от този процес е необходимо да се проведе национална дискусия за 

оценка на добрите практики за намаляване на емисиите на парникови газове. Трябва да 



Добри практики в България на политика и мерки за намаляване 
на емисиите на парникови газове  

 

Окончателен доклад 60

бъдат намерени най-добрите начини за използване на опита и извлечените поуки. 
Дискусиите между конкретни целеви групи биха могли да допринесат за най-правилното 
формулиране и адресиране на информацията. 

Необходимо условие за използването на добрата практика е достъпът до 
информация за конкретния проект, правата за нейното разпространяване и разбира се 
поддържането на широка база данни за други аналогични проекти, с които да се извършват 
сравнения. В България все още липсва такава цялостна база данни. Министерството на 
околната среда и водите и Държавната агенция за енергийна ефективност, които имат 
задължението да координират техническата помощ в страната в сферата на опазване на 
околната среда и енергийната ефективност, все още не притежават база данни за 
реализираните проекти, вложените инвестиции и постигнатите резултати. Мониторинг и 
наблюдение на резултатите са били провеждани само в рамките на отделни проекти. Тези 
резултати не са систематизирани в национален мащаб и не са достъпни за сравнения. 

(в) Използване на средствата за масова информация за 
разпространение на информацията 
Често пъти в рамките на даден демонстрационен проект се осъществяват 

дейности за разпространение на резултатите. Тази форма на разпространение на добрите 
практики е особено подходяща за страните в преход, които не разполагат с достатъчно 
средства и институции, които да извършват тази дейност самостоятелно. Независимо от 
това, необходимо е включването на специализираните институции за разпространение на 
информация – медиите - в този процес. Това налага и повишаване на разбирането на 
самите медии за проблема. 
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