OUR BUILDINGS
Long-term Strategies for
Deep Energy Retrofitting

Берковица
Стратегия и пилотни проекти
за обновяване на общинския
сграден фонд

Проект„Енергийно ефективни
сгради:
подкрепа
за
гражданското общество и
общините в България и
Румъния“
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Цели на Община Берковица

КРАТКОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И НЕИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ДЕЙНОСТИ И СЪОТВЕТНИТЕ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
2.000

Проект за

3.000

3.000

2021

2022

Краткосрочна програма
ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

Подобряване на функционалността
на публичната инфраструктура,
рационално
използване
на
природните ресурси и опазване на
околната среда чрез изпълнение на
проекти за енергийна ефективност
в публични сгради с доказан
потенциал за енергийни спестявания
и възможност за използване на
местни възобновяеми енергийни
източници.

ЕЕ+ВЕИ

191.603,00 лв.

2 Кметство с. Гаганица

ЕЕ+ВЕИ

51.604,00 лв.

3 Лесотехническа професионална гимназия

ЕЕ+ВЕИ

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
ДО 2030 Г.
1. Подобряване на енергийната
ефективност (ЕЕ) на сградите и
намаляване на емисиите на СО2:

»»Намаляване

на необходимата
крайна
енергия
спрямо
“нормализирания”
базов
сценарий
за
избраните
приоритетни сгради с 60% до
2030 г., или приблизително
2704 MWh/a, и намаление на
емисиите на СО2 с 64% или общо
11288 tСО2 до 2030 г.

»»Достигане на оптимален топлинен

и хигиенен комфорт в общинските
сгради в съответствие с
нормативната уредба.

2.

Повишаване на
възобновяемите
източници (ВЕИ):

дела на
енергийни

»»Увеличаване

на дела на
използваната енергия от ВЕИ
за отопление в избраните
приоритетни сгради от 3% на 27%.

3. Повишаване на информираността
на администрацията и гражданите
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2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

51.604,00 лв.
407.895,00 лв.

407.895,00 лв.
513.000,00 лв.

ЕЕ+ВЕИ

505.000,00 лв.

513.000,00 лв.

1.531.000,00 лв.

419.895,00 лв.

419.895,00 лв.

ЕЕ

6 Дом за стари хора с отделение за лежащо болни

ЕЕ+ВЕИ

7 4‐то ОУ "Г.С.Раковски"

ЕЕ+ВЕИ

330.050,00 лв.

8 МБАЛ ‐ Берковица ‐ Детско отделение

ЕЕ+ВЕИ

378.742,00 лв.

9 Дом за стари хора с отделение за лежащо болни

ЕЕ+ВЕИ

‐

378.742,00 лв.
‐

11 МБАЛ ‐ Берковица ‐ Неврологично отделение

‐

лв.

243.207,00 лв.

407.895,00 лв.

513.000,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

419.895,00 лв.

лв.

330.050,00 лв.

ЕЕ+ВЕИ

ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

17.200
ОБЩО СУМИ ПО
ПРОЕКТИ
191.603,00 лв.

5 МБАЛ ‐ Берковица ‐ основна сграда

10 Общинска администрация ‐ Берковица

„Берковица е малка, но
активна община и имаме
много амбициозни идеи в
сферата на енергийната
ефективност и ВЕИ.”

Тип:

500
Дългосрочна програма

1 Кметство с. Замфирово

4 Дом за стари хора с отделение за лежащо болни

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

2020

505.000,00 лв.

708.792,00 лв.

513.000,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

лв.

35.000,00 лв.

35.000,00 лв.

101.667,00 лв.

101.667,00 лв.

136.667,00 лв.

‐

лв.

‐

лв.

3.447.456,00 лв.

НЕИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

Административни

Разработване на обществени поръчки за закупуване на енергия от либерализиран
пазар

500,00 лв.
500,00 лв.

Обучение и квалификация

500,00 лв.

500,00 лв.
500,00 лв.

1.000,00 лв.
500,00 лв.

1.000,00 лв.

5.500,00 лв.

Разработване на план за обучение на служители и специалисти

‐

лв.

Информация и комуникация

‐

лв.

Поддържане и актуализация на Общинска енергийна система

‐

лв.

500,00 лв.

Информационни дни и събития сред жителите

500,00 лв.

500,00 лв.

1.000,00 лв.

1.000,00 лв.

3.500,00 лв.
‐

Прединвестиционни дейности

1.000,00 лв.

Провеждане на енергийни облседвания

2.000,00 лв.

2.000,00 лв.

План за изготвяне на енергийни обследвания и проекти

лв.

500,00 лв.

5.500,00 лв.

200,00 лв.

200,00 лв.
500,00 лв.

Разработване на задания за проектиране и/или енергийни обследвания

1.000,00 лв.

1.500,00 лв.

Мониторинг

‐

лв.

План за провеждане на мониторинг на всички сгради

‐

лв.

‐

лв.

Мониторинг за изпълнението на Плана до 2030 г.
ОБЩО ЗА НЕИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

2.000,00 лв.

3.000,00 лв.

3.000,00 лв.

500,00 лв.

2.200,00 лв.

500,00 лв.

2.000,00 лв.

500,00 лв.

2.000,00 лв.

500,00 лв.

1.000,00 лв.

17.200,00 лв.

ОБЩО ЗА ПЛАНА:

2.000,00

246.207,00

410.895,00

513.500,00

422.095,00

505.500,00

710.792,00

513.500,00

138.667,00

500,00

1.000,00

3.464.656,00 лв.

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ (ПО ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ) СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ
инж. Мая Горанова, Oбщ. Берковица

ОБОБЩЕНИ ЦЕЛИ
Повишаване
Намаляване на дела на ВЕИ
въглеродните в крайното
емисии (tCO2) потребление
(%)

Период/Цели

Спестяванe
на крайна
енергия
(MWh/а)

Спестяване
на крайна
енергия (%)

Краткосрочна
програма
2020 – 2022 г.

»»757

»»17

»»202

»»3

»»≈ 109 000

Дългосрочна
програма
2020 – 2030 г.

»»2 704

»»60

»»1 291

»»27

»»≈ 550 000

за ползите от енергийната
ефективност, ВЕИ и стимулиране
на инвестиции за обновяване на
публичния и частния сграден фонд:

»»Повишаване

на капацитета на
общинската
администрация:
организиране
на
ежегодни
обучителни
семинари
за
надграждането и подобряването
на професионалния капацитет на
служителите на общината;

»»Поддържане

на
общинска
енергийна
информационна
система (ОЕИС) за състоянието
и развитието на енергийните и
екологичните характеристики на
общинските сгради;

»»Изготвяне

Спестявания
на парични
средства
(лв./а)

на

график
за
провеждане
на
ежегодни
сесии „Дни
на енергията“
сред жителите за ползите
от внедряването на мерки
за енергийна ефективност и
възобновяема енергия, както и
тяхната връзка с качеството на
атмосферния въздух;

ПРОГНОЗА ЗА ДЕЛА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВИ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

»»Провеждане

на класни и
извънкласни занимания за
ученици в основна и гимназиална
образователна степен и конкурси
за подрастващите по темата за
пестенето на енергия вкъщи,
като част от цялостния процес за
опазването на околната среда.

Забележка: Енергията от дървесина се счита за енергия от ВИ, ако дървата са добити и оползотворени по устойчив начин, т.е. при изискваните условия за добив от
санитарна сеч и пределен процент на влажност.
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Общинска администрация
Берковица

СЦЕНАРИЙ “РАЗХОДИ ЗА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ПРОЕКТИТЕ ПРИ НОРМАЛИЗИРАН КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД”

Picture caption

СЦЕНАРИЙ “ЕМИСИИ НА СО2 СЛЕД ПРОЕКТИТЕ ПРИ НОРМАЛИЗИРАН КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД”

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА
ОБЕКТА:
ИМЕ:
Общинска администрация Берковица
АДРЕС:
гр. Берковица, пл. Йордан Радичков
№4
ТИП СГРАДА: Административна
КЛИМАТ:
Умерено континентален климат
ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗП: 753 m2; РЗП: 3176 m2; Отопляем
обем: 7884 m3
БРОЙ ОБИТАТЕЛИ:
130 – административен персонал
РАБОТНО ВРЕМЕ:
9 – 18 ч. в делнични дни
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Представлява административна сграда на 4 етажа и 1 неотопляем подземен
етаж. Сградата е построена през 1971 г. Административната сграда е със
стоманобетонна конструкция. Външните стени са зидани с кухи решетъчни
тухли, в по-голямата си част са облицовани с каменни облицовки, върху част
от тях е положена топлоизолация от външната страна, а на места са оставени
видими и е положена вътрешна топлоизолация. Покривът е плосък, изграден
от две стоманобетонни плочи с подпокривно пространство с височина 60 cm
и топлоизолация по тавана на последният обитаем етаж. Полуподземният
етаж на сградата е неотопляем и е положена топлоизолация по тавана му.
Дограмата на сградата е предимно PVC и алуминиева дограма с двойни
стъклопакети без стъкла със селективни покрития. Малка част от дограмите
са подменени след последното енергийно обследване и са с PVC или
алуминиеви рамки с прекъснат топлинен мост и стъкла със селективни
покрития.
Сградата се обитава 5 дни в седмицата, в работни дни, по 9 часа дневно от 120
служители и среднодневно около 10 посетители. Отоплението се извършва
с локална охладителна и отоплителна инсталация с VRF система (с-ма с
променлив поток на хладилни агент) с прецизно регулиране по помещения и
с алтернативен резервен източник котел на нафта. Отоплението през котела
се регулира единствено по температурата на подаване на топлоносителя по
преценка на огняра, без автоматична настройка, съобразена с моментната
нужда на сградата.. Топлоотдаването на по-голямата част от радиаторите се
регулира на локално ниво с термостатични глави и вентили.
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ОПИСАНИЕ
НА
СГРАДАТА:
В сградата са изпълнени всички
мерки, описани в предходното
обследване от 2016 г.:
»»Подмяна на дограма – останалите
стари дървени и метални прозорци
са сменени с нова PVC/алуминиева
дограма с двоен стъклопакет
с нискоемисионно стъкло. С
коефициент на топлопреминаване
на цялото изделие Uw = 1,40W/m2K.

»»Топлоизолация

на стени – всички
стени в сградата са топлоизолирани
от вътрешната или външната страна,
като от вътре са топлоизолирани
с минерална вата с дебелина
12 cm, а от външната страна с
10 cm EPS топлоизолация и двете
с коефициент на топлопроводност
λ = 0,033 W/mK.

»»Топлоизолация

на под – всички
подове в сградата са топлоизолирани
с 9 cm EPS топлоизолация по
тавана на неотопляемия подземен
етаж. Коефициентът на топлопроводност на топлоизолацията е
λ = 0,032W/mK.

»»Топлоизолация

на покрив –
всички покриви в сградата са
топлоизолирани с минерална вата
от вътрешната страна в окачен таван
от гипсокартон.
Топлоизолация
с дебелина 10 cm с коефициент
на топлопроводност на материала
λ=0,033 W/mK.

»»Енергийно ефективно осветление –
всички осветители в коридорите са
подменени със светодиодни.

»»Подмяна

на смесители за вода с
нови с аератори.

»»Инсталиране

на цялостна VRF
система за отопление по зони, в това
число монтиране на окачен таван в
коридорите.

ИЗВОДИ ОТ
ЕНЕРГИЙНОТО
ОБСЛЕДВАНЕ:
Средната температура в сградата
е оптимална по отношение на
усещането за комфорт и съгласно
нормативните параметри. Сградата
е изцяло санирана и са положени
топлоизолационни
материали
по всички плътни ограждащи
повърхнини, стени, подове и покриви.
За част от стените и покривите е
използвана вътрешна топлоизолация.
Подменени са и всички оригинални
прозорци и врати, като това се е
случвало постепенно през годините.
Малка част от най-отдавна сменените
дограми е с алуминиеви рамки без
прекъснат топлинен мост, което
ясно се вижда на термовизионните
снимки, всички останали PVC и
алуминиеви дограми са с добри
характеристики, а при последното,
цялостно саниране подменените
дограми са с двойни стъклопакети
с едно стъкло със селективно
покритие и с висококачествени
рамки, постигащи нормативните към
момента параметри на дограмите.
Отоплителната
инсталация
е
заменена с такава с термопомпени
системи с променлив поток на
хладилния агент (VRF – variable
refrigerant flow) с много добри
характеристики на работа и сезонна
ефективност на трансформация
SCOP > 3,5 W/W, което се счита
за ВЕИ съгласно българското
законодателство.
Системата
работи много добре и поддържа
необходимите параметри вътре
в помещенията. Като резервен
източник е оставен котелът на нафта,

iBRoad - Individual Building Renovation Roadmaps

ДНЕВНИК НА СГРАДАТА (IBROAD LOGBOOK) – ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Overall Performance

Building state

2021-01-06

See how energy efficient your building is on a scale of energy classes. On the right, you can compare your building to the average
energy demand of all buildings from your country that are in the Logbook.
The overall performance of your building can only be calculated by an energy auditor or issuer of energy performance certificates.

но той не се използва към момента.
Битовата гореща вода се подгрява с
електрически бойлери, разположени
в близост до консуматорите, като
така се реализират по-малки загуби
на топлина по водопроводната
инсталация.
Поради
ниската
консумация на топла вода не се
препоръчва
инсталирането
на
слънчеви колектори по покрива
на сградата, но е възможно
инсталирането на термопомпени
бойлери за БГВ.
Покривът на сградата може да се
използва и за производство на
енергия, като има потенциал за
разполагането на фотоволтаична
инсталация с мощност 30 kWp, която
може да се използва за продаване на
произведената енергия.
Сградата попада в клас на
енергопотребление А и намаление на
консумацията на енергия в сградата
може да се постигне единствено
чрез подмяна на стъклопакети и
много малък брой врати и прозорци,
чрез промяна на източника на
топлина за БГВ и производство на
енергия от фотоволтаични панели. За
подобрение на комфорта и качеството
на въздуха в сградата, могат да се
търсят решения за локална или
централна вентилация в сградата.
В настоящото обследване са
представени четири мерки за
енергийна
ефективност,
след
изпълнението на които сградата ще
постигне клас на енергопотребление
A+ и ще отговаря на изискванията за
СБНПЕ.

Energy label: A

Average primary energy demand in Bulgaria

Your energy demand: 102.5 kWh/m²a

473.58

Total share of renewable energy: 42%

kWh/m²a
(based on 19 buildings)

A

This project has received funding from the European Union's HORIZON 2020 research and innovation programme under
grant agreement No 754045. The sole responsability for the content of this website lies with the authors. It does not
necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Comission are responsible for
any use that may be made of the information contained therein.
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Data Privacy

Envelope Performance

See how energy efficient your walls, roof, windows or basement floors are in colour classes. If you already entered more than one

building state you can see the development of these components. On the right, you can see the future target that we try to reach
step-by-step.
If any points appear in grey, this means that insufficient data has been provided to make an estimation of the relevant energy class.
Please note: This visualisation should just give you an overview of the components. The colour classes are no official classes. The
colours are based on average construction standards in your country in specific periods or on simplified calculations. If you would
like to get more precise information on the envelope performance (u-values) please refer to a professional energy auditor.
2019-01-01

2021-01-06

Target

Walls

…

Roof

…

https://ibroad-logbook.blue-planet.be/building_diagnoses/123/overall

1/1

Windows

…

Floor

…

This project has received funding from the European Union's HORIZON 2020 research and innovation programme under

grant agreement No 754045. The sole responsability for the content of this website lies with the authors. It does not
necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Comission are responsible for
any use that may be made of the information contained therein.

Data Privacy
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Equipment Performance

ПЪРВА СТЪПКА:

See how energy efficient your technical building equipment is in colour classes. If you already entered more than one building state
you can see the development of these systems. On the right, you can see the future target that we try to reach step-by-step.

Стъпката включва мерките, които могат с малко намеси във и извън сградата да допринесат за спестявания на енергия.

If any points appear in grey, this means that insufficient data has been provided to make an estimation of the relevant energy class.

»»ЕСМ C1

Общо

…

Експлоатация и
поддръжка

Heating

»»ЕСМ B1

Промишлен
газьол

…

Ел. енергия

Domestic hot water

Промишлен
газьол

Target

Ел. енергия

2021-01-06

Описание

Живот

2019-01-01

Стъпка 1

лв.

год.

kWh/a

kWh/a

лв./год.

лв./год.

лв./год.

лв./год.

Подмяна на стъклопакети, прозорци и
врати

47 700

25

8 035

0

1 717

0

0

»»1 717

Термопомпени бойлери за БГВ

17 500

15

14 492

0

3 097

0

0

»»9 097

ВТОРА СТЪПКА:

This project has received funding from the European Union's HORIZON 2020 research and innovation programme under
grant agreement No 754045. The sole responsability for the content of this website lies with the authors. It does not

Целта на тази стъпка е да се подобри качеството на въздуха в сградата, като се инсталира вентилационна инсталация
с рекуперация на топлина и да се произвежда зелена електрическа енергия в центъра на града, което от една
страна води до икономия на енергия, а от друга до стимул за жителите да инвестират във ВЕИ.

necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Comission are responsible for
any use that may be made of the information contained therein.

Спестена енергия

„Чрез санирането на
публични и жилищни
сгради община Берковица
променя облика на
града, който сега е поприветлив, обновен, за
радост на жителите и
гостите на града. “

ЕСМ C1.
Термопомпени бойлери за БГВ
ЕСМ C2.
Локални стайни
рекуперация

вентилации

с

ЕСМ C3.
Фотоволтаична централа

https://ibroad-logbook.blue-planet.be/building_diagnoses/123/equipment

»»ЕСМ C3

Промишлен
газьол

Ел. енергия

Промишлен
газьол

Експлоатация и
поддръжка

Общо

»»ЕСМ C2

Описание

Ел. енергия

Стъпка 1

Живот

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ
МЕРКИ:

Спестени средства

Инвестиция

Data Privacy

СМ В1.
Подмяна врати и прозорци с
алуминиеви рамки без прекъснат
топлинен мост и стъклопакети на
стари PVC прозорци

Спестени средства

Инвестиция

Спестена енергия

Please note: This visualisation should just give you an overview of the components. The colour classes are no official classes. The
colours are based on average standards in your country or on simplified calculations. If you would like to get more precise
information on the equipment performance please refer to a professional energy auditor.

лв.

год.

kWh/a

kWh/a

лв./год.

лв./год.

лв./год.

лв./год.

Локални стайни вентилации с
рекуперация

44 000

15

8 857

0

1 893

0

-400

»»1 493

Фотоволтаична централа

57 000

10

34 100

0

6 471

0

-500

»»5 971

1/1

инж. Мая Горанова,

общ. Берковица

Община Берковица
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Пътна карта за сградно
обновяване (iBroad Roadmap):
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Комфорт и ползи

Комфорт и ползи
Освен финансовите ползи от
прилагането на мерките – икономия
на средства в дългосрочен план, и
екологичните ползи от намаляване
на емисиите парникови газове, има
и социални и здравословни ползи за
обитателите и обществото.
Такива здравословни ползи има
при прилагането на всяка една от
стъпките, като се подобрява звуковият
комфорт (стъпка 1), топлинният
комфорт (стъпка 1) и качеството на
въздуха в помещенията (стъпка 2).
Като
сграда
на
Общинска
администрация е важен и фокусът
върху примера, който Общината дава
на жителите. Чрез проследяване
на произведената енергия от
фотоволтаичната централа ще се
покаже амбицията на Общината за
намаляването на емисиите парникови
газове пред обществеността.
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Интервю с инж. Мая Горанова,
Общ. Берковица

Допълнителен финансов
анализ на приложените мерки:

Ако се приеме, че в сградата се инвестират средства на собственика и
отделните стъпки се изпълняват през тригодишен период от време, то
паричните потоци от инвестиции и икономия на пари от спестена енергия,
при запазване на цената на горивата и електроенергията, биха изглеждали
по следният начин.
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Как оценявате най-големите
успехи на община Берковица
в областта на енергийната
ефективност и повлияват ли
тези успехи на мотивацията
на служителите в общинската
администрация да започват все
по-амбициозни проекти?
Мога да кажа, че община Берковица
се гордее с всеки един реализиран
проект, не само в сферата на
енергийната ефективност. Всеки
един успешно реализиран проект е
повод за гордост, защото е в полза
на общността и допринася за повисокото качество на жизнената
среда и устойчивото развитие на
община Берковица. През програмен
период 2014-2020 г. община
Берковица е реализирала редица
проекти по ОП „Региони в растеж“ за
над 7 млн. лв. Сред тях са сградата
на общинската администрация
Берковица, сградата на читалище
„Иван Вазов“, детска градина
„Звънче“. В партньорство с областна
дирекция на МВР-Монтана обновихме
сградата на РПУ, а в партньорство с ГД
„Пожарна безопасност и защита на
населението“ обновихме сградата на
районната служба „ПБЗН“. Санирани
са 10 многофамилни жилищни
сгради за над 3 млн. лв., като през
месец септември 2020 г. община
Берковица подписа три нови договора
за безвъзмездна финансова помощ
за саниране на осем жилищни сгради
на стойност 4,5 млн. лв. и договор за
подобряване на образователната
инфраструктура на Лесотехническа
професионална гимназия за над
1,3 млн. лв. Чрез санирането на
публични и жилищни сгради община

Берковица променя облика на града,
който сега е по-приветлив, обновен,
за радост на жителите и гостите на
града. Предвиждаме и допълнително
стимулиране на инвестициите и поефективно управление на енергията,
като смятаме да провеждаме
ежегодни информационни кампании
и обучителни семинари за ползите от
внедряването на мерки за енергийна
ефективност. Устойчивите енергийни
проекти и тяхното изпълнение,
преодоляването на екологичните
предизвикателства, като качеството
на въздуха, изменението на
климата, устойчивото управление на
ресурсите, са едни от възможностите
за развитие на община Берковица.
Смятаме, че това е начинът да
осигурим на следващите поколения
една по-чиста и приветлива околна
среда.
Наред с всички тези успехи,
как оценявате необходимостта
от допълнителна подкрепа за
общинската
администрация,
за да продължава в този дух?
Всички ние, които сме били при
вас, сме убедени, че и гражданите,
и общинските служители са
силно мотивирани, но вероятно
имате нужда от допълнителна
подкрепа?

Берковица

Да, Берковица е малка, но активна
община и имаме много амбициозни
идеи в сферата на енергийната
ефективност и ВЕИ. Търсейки найблагоприятните възможности за
реализация на своите намерения,
общинското ръководство се изправя
пред редица предизвикателства,
технически ограничения, свързани с
използването на природните ресурси,
задълбочаващата се демографска
криза, липса на финансови ресурси,
експертен капацитет. Въпреки това
винаги успява да реализира сериозен
брой проекти за оптимизиране на
управлението на енергията и поголяма част от общинските сгради
са с вече внедрени мерки за
енергийна ефективност. Голяма част
от финансирането е привлечено чрез
целеви програми. За реализация
на големи инвестиционни проекти
е необходима техническа помощ и
консултации за общините, както и
за изграждане на професионален
капацитет. Съвместната работа с
ЕкоЕнергия и ЕнЕфект по проект
„Нашите сгради“ е както стъпка
напред, така и глътка въздух за нас,
общините, за да можем да работим
по плановете и приоритетите и в
областта на енергийното обновяване
на сградите. Също така е възможност
за присъединяване към други
международни инициативи, които
да помогнат на общините, особено
на малките за постигане на целите
на европейската общност, както
и на целите, които ние сме си
поставили. Така че, да, необходима
ни е техническа и експертна помощ
и ще се радваме да продължим да
работим с ЕкоЕнергия и ЕнЕфект по
| 15

Берковица

Берковица

подобни проекти.
Действително, като следствие
от проект „Нашите сгради“,
работихме и по обследване за
внедряване на допълнителни
мерки за ВЕИ в сградата на
община Берковица. Смятате ли,
че освен да намали енергийните
разходи на общината, този проект
би могъл да има и позитивно
влияние върху отношението на
гражданите към ВЕИ?
Да, смятам, и точно това е
целта на повечето от проектите.
Показвайки обновени публични
сгради, демонстрирайки комфорта
вътре, Общината дава добрия
пример и стимулира гражданите да
инвестират и да следват примера
за обновяване на своите жилищни
сгради. Това се доказва и от факта,
че в община Берковица вече има
регистрирани над 70 сдружения на
собственици за включването им в
проекти по енергийна ефективност
за обновяване на техните сгради.
В момента в община Берковица са
обновени 15 жилищни сгради по
различни програми.
Следите и ефектите от тези
обновявания. Със сигурност,
16 |

след като има 70 регистрирани
сдружения на собственици,
тези ефекти се оценяват
като
изключително
добри.
Вероятно очаквате с нетърпение
подновяването на програмите
в подкрепа на обновяването на
жилищните сгради?
Да, очакваме, а гражданите са много
активни и всеки ден се интересуват
кога стартират. Наистина има много
голям интерес в гражданското
общество, което означава, че
община Берковица добре си е
свършила работата по отношение
на информираността и по отношение
на добре изпълнени проекти за
енергийна ефективност, както на
публични, така и на жилищни сгради.
Поздравяваме ви затова и се
надявам, че този пример ще бъде
пренесен и в другите градове
в региона и в цялата държава.
Кои са обаче новите проекти,
към които община Берковица е
отправила поглед?
Вниманието е насочено към
осъществяване
на
специална
общинска политика в областта на
енергийната ефективност, на обекти
публична общинска собственост,

Лясковец

многофамилни сгради и публична
инфраструктура, улично осветление.
По отношение на развитието на
общината, ръководството работи
в посока създаване на условия
за привличане на инвеститори
както от България, така и от
чужбина. Концентрираме усилия
върху туризъм, инфраструктура,
комуникации, така че общината
да стане привлекателен център за
инвеститорите. Това е дългосрочната
политика на общината, целяща да
осигури по-висока заетост. Усилията
са насочени към развитие на зимния
туризъм чрез изграждане на Ски
зона Ком. Друг важен стратегически
компонент за развитието на културния
туризъм е възстановяването и
експонирането на изградената по
римско време крепост Калето. По този
начин през настоящата година, както
и в следващия програмен период,
Община Берковица ще продължи да
работи по основния си приоритет да
утвърди града като населено място,
допринасящо за икономическия и
социален напредък на региона и
страната и да превърне Берковица
в още по-красиво и привлекателно
място за живеене.
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Стратегия и пилотни проекти за
обновяване на общинския сграден фонд

Берковица

OUR BUILDINGS
Long-term Strategies for
Deep Energy Retrofitting

WWW.EUKI.DE
WWW.BPIE.EU
WWW.ENEFFECT.COM
WWW.OER.RO
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