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Настоящият “План за енергийна ефективност на
общинските сгради в община Горна Малина за периода
2018 – 2025 г.” е разработен на основание на чл. 12 от
Закона за енергийната ефективност1. Документът е
съобразен с Областната стратегия за развитие на
Софийска област2 и със свързания с нея Общинския план
за развитие на община Горна Малина за периода 2014 –
2020 г. Съдържанието и целите на този план
съответстват на Националния план за действие за
енергийна ефективност за периода 2015-2020 г.,
Националния план за действие за енергията от
възобновяеми източници, както и на указанията на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие за
изготвяне на планове и програми за енергийна
ефективност.
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Чрез изменение и допълнение, публикувано в бр. 105 на ДВ от 30.12.2016
г. Законът за енергийна ефективност транспонира изцяло Директива
2012/27/ЕС за енергийната ефективност и Директива 2010/31/ЕС
относно енергийните характеристики на сградите
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ВЪВЕДЕНИЕ
Предмет, обхват и хоризонт на плана
Предмет на настоящия план са общинските сгради на територията на
община Горна Малина, за чието стопанисване и управление общината носи
пряка отговорност. Обхватът на плана се ограничава върху предварително
препоръчани от общината приоритетни сгради, основанията за което са
описани в плана. Планът е разработен за периода 2018-2025 г., като в тези
рамки са обособени два етапа – първи тригодишен от 2018 до 2020 г. и втори
петгодишен от 2021 до 2025 г. Предвижданията за първия тригодишен етап са
направени с по-голяма точност, докато прогнозите до 2025 г. ще се уточнят в
края на 2020 г. въз основа на резултатите от изпълнението на плана през първия
етап.
Изходна информация
Преди започването на работата по настоящия план община Горна
Малина не разполагаше с цялостно изградена общинска енергийна
информационна система. За изпълнението на тази задача бе разработен
опростен информационен пакет с архитектурно-строителни, енергийни, правни
и други основни характеристи на общинските сгради (Приложение 1).
Общинското ръководство планира да продължи работата по разширяването на
този информационeн пакет до превръщането му в пълноценна общинска
информационна система (ОЕИС), която да се използва за управлението на
потреблението на енергия както в сградните фондове, така и в останалите
обекти на крайно потребление на онергия в общината (улично осветление, и
др.). Данните, използвани при разработването на този план, са извлечени от
опростения информационен пакет и са осигурени от администрацията на
общината.
Общи приоритети и цели
През последните години община Горна Малина полага
последователни усилия да се утвърждава като „зелена“ община. На 3 април
2017 г. общинското ръководство подписва споразумение с Центъра за
енергийна ефективност за присъединяване към проекта „EmBuild: Подкрепа за
публичните власти за разработване на дългосрочни стратегии за мобилизиране
на инвестиции в обновяването на сградния фонд“ от програмата “Хоризонт
2020” на Европейския съюз. Споразумението създава условия настоящият план
да се разработи с финансовата подкрепа на този европейски проект. В отговор
на това общината се задължава да утвърди амбициозна стратегия за
обновяване на общинските сгради, основана на цялостно дълбоко енергийно
саниране. Същевременно, общинското ръководство приема да идентифицира
пречките пред цялостното дълбоко енергийно саниране и да предприеме
действия за тяхното преодоляване, като взаимодейства и споделя опита си с
всички заинтересовани страни.
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Въз основа на анализ на състоянието на общинския сграден фонд и
на оценка на неговите физически и енергийни качества, планът предлага
дългосрочни и непосредствени цели, в съответствие с които са набелязани
редица конкретни проекти, мерки и действия. Сред тях се открояват
намаляването на необходимата крайна енергия за нормалното функциониране
на сградите и съкращаване на финансовите разходите за енергия, намаляването
на свързаните с това емисии на СО2 и нормализирането на топлинния и
хигиенния комфор за обитаване на общинските сгради.
Методика на планиране и взаимодействие с общината
При разработването на плана е съблюдавана методиката за
общинско енергийно планиране на Центъра за енергийна ефективност
ЕнЕфект3. По време на събирането на изходната информация и на
разработването на този план ръководството на общината оказваше активно
съдействие, което се координираше от зам.-кмета на общината Цветанка
Иванова и главния инженер инж. Елена Маринова.
Бариери и решения
Подобно на други български общини, община Горна Малина
разполага със силно ограничени финансови възможности за поддържане и
обновяване на своите сградни фондове. В резултат на това общинската
администрация често прави мъчителни компромиси с топлинния и хигиенния
комфорт на обитаване на общинските сгради. Това довежда до известно
намаляване на текущите разходи за енергия, но създава неблагоприятни
условия за обитаване в сградите. В този план за енергийна ефективност на
общинските сгради се очертават пътища към постепенно преодоляване на
сегашните трудности чрез балансирано поетапно повишаване на енергийната
ефективност и подобряване на комфорта на обитаване на общинските сгради.
Планът, който общинската администрация предлага, отговаря на
перспективните национални цели и норми за енергийна ефективност в сградите
и надхвърля средните за страната стандарти на текущо планиране, проектиране
и строителство на сгради.

3

Методиката за общинско енергийно планиране на ЕнЕфект е
препоръчана от Съвместния изследователски институт на Европейската комисия.
Тя е преведена на 10 европейски езика и се прилага в повече от 15 страни в преход
от Центрълна и Източна Европа и Централна Азия
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ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ
ОПИСАНИЕ НА ОБЩИНАТА
Местоположение
Община Горна Малина е разположена в Софийска област и е част от
Югозападния район на България. Тя има площ от 336,3 km2, която съставлява
около 4% от територията на областта. Общината граничи с общините Ботевград,
Правец, Етрополе, Елин Пелин и Мирково. Средищното селище с. Горна Малина
се намира на 25 км от София.
Фигура 1. Географска карта на община Горна Малина

4

Релеф
Община Горна Малина обхваща източната част на Софийската
котловина, Саранската и Камарската котловини. Територията ѝ попада в
пределите на Западна Стара планина, Задбалканските котловини и Ихтиманска
Средна гора. Релефът е равнинен, хълмист, ниско и средно планински.
Средната надморска височина на общината e 620 м.
4

Източник: Уикипедия
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Климат
Климатът на община Горна Малина е умерено континентален.
Наличието на планинските масиви предотвратява проникването и влиянието на
средиземноморските топли течения. В резултат на това зимата в района е
сравнително студена и продължителна, а лятото e относително горещо.
Котловинният характер на общината обуславя характерните късни пролетни и
ранни есенни студове. Максимумът на температурите е в края на юни и първата
десетдневка на юли, а минимумът – през февруари. Най-много валежи падат
през пролетно-летния сезон.
Съгласно климатичното райониране на България, община Горна
Малина принадлежи към климатична зона 7 (Фиг. 2), която се характеризира с
продължителност на отоплителния сезон 190 дни (от 15 октомври до 23 април),
отоплителни денградуси - 2900 (при 19°С средна температура в сградата) и
изчислителна външна температура -16°С.
Фигура 2. Карта на климатичното райониране на България5

Слънчево греене
Котловинният характер на територията на общината обуславя
продължителност на слънчевото греене в равнинната част между 1980 до 2010
часа. Средногодишната сумарна радиация върху хоризонтална повърхност,

5

Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за
разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
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определена при средни условия на облачност в Софийското поле6, е около 1185
kWh/m2.
Фигура 3. Карта на средногодишната слънчева радиация в
България7

Вятър
Според измервания през периода 1931 - 1970 год. при ниво на
ветромера 10 m средната годишна скорост на вятъра в покрайнините на
Софийската котловина не превишава 3 – 4 m/s8. Наличните данни за вятъра в
общината не дават основание да се смята, че той представлява надежден
източник за производство на енергия.
Водни източници
Община Горна Малина е бедна на води и водни запаси. През
територията ѝ преминава р. Макоцевска, десен приток на р. Лесновска от
поречието на р. Искър. Оттокът ѝ е целогодишен. В нея се вливат малки потоци,
извиращи от полите на Стара планина, но през сухите летни месеци част от тях
пресъхват. На територията на общината са разположени микроязовири в селата
Белопопци, Горна Малина и Долно Камарци. Средногодишните валежи в
общината са около 550 ml/m2 9. Разликата между летните и зимните валежни
6

ПЛАН за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична
община през периода 2012 - 2020
7

Източник: Агенция за устойчиво енергийно развитие

8

Климатичен справочник на България, 1982 год.

9

За сравнение: сумите на валежите в цялата страна (измерени за
периода 1931-1970 г.) варират в границите от 450 до 1250 mm/m2.
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суми на територията на общината е средно около 15 до 20%. Равнинната част на
повечето населени места се характеризира с високи подпочвени води. Няма
надеждни данни за наличие на геотермални води с практическо значение за
използване като енергиен ресурс в сградите.
Биологична маса
Общината не разполата със значителни горски масиви, подходящи за
добив на дървесина за пряко изгаряне или за производство на биологично
гориво. Няма данни и за наличие на потенциал за производство на енергия от
селскостопански и битови отпадъци.
Качества на атмосферния въздух
Резултатите от измервания, извършени на територията на общината
във връзка с изготвянето на ОВОС на различни обекти, показват, че този район е
един от най-чистите в Софийска област. Ето защо, общината не е включена в
системата за постоянен контрол на чистотата на атмосферния въздух на
Министерството на околната среда и водите и Министерството на
здравеопазването. Пренебрежимо малък е приносът на общинските сгради към
замърсяването с фини прахови частици, тъй като за отоплението на повечето от
тях се използва предимно електрическа енергия.
Административна структура и капацитет
Средищно селице на общината е с. Горна Малина, където са
разположени основните институции и общински сгради на местната
администрация. Другите 13 населени места в състава на общината са:
Белопопци, Байлово, Долна Малина, Априлово, Гайтанево, Негушево, Осойца,
Саранци, Макоцево, Долно Камарци, Стъргел, Горно Камарци, Чеканчево и пет
вилни зони: “Овче бърдо”, “Киси кория”, “Търни дол”, “Родовска чешма” и
“Осойца”.
Общината има известен опит в изпълнение на проекти за енергийна
ефективност в общински обекти. За нуждите на планирането могат да се
използват както знанията и опитът на общинските служители, така и тези на
външни експерти, каквито са използвани досега. В плана са предвидени
конкретни действия за повишаването на капацитета на общинската
администрация по отношение на съвременните политики в сферата на
енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, поетапното
дълбоко енергийно обновяване на сградите (стъпка по стъпка), внедряването на
стандарта “почти нулевоенергийна сграда” в проектирането и изграждането на
нови сгради, мерките за ограничаване на вредното въздействие при изгарянето
на дърва и въглища и др.
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Функции на общината в енергийния сектор
Община Горна Малина активно изпълнява функцията на потребител
на енергия. В ролята си на производител на енергия обаче тя се ограничава до
задоволяването на нуждите на някои от своите собствени сгради. Досега
функциите на регулатор и мотиватор за все по-ефективно и екологосъобразно
използване на енергията в общинските сгради не е била насочвана към пошироко въздействие върху обитателите на цялата община. Проектите за
енергийна ефективност в общинските сгради не са целенасочено използвани
като примери за насърчаване на обитателите да повишават енергийната
ефективност на собствените си сгради. Не са провеждани и действия за
разясняване на потенциалните опасности от разширяването на използването на
твърди горива (дърва и въглища) за отопление на сградите с оглед на рисковете
за наднормено замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици,
каквото вече се наблюдава в редица градове на страната.

ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД
Изходни данни
Преди започването на работата по настоящия план община Горна
Малина не разполагаше с цялостно изградена общинска енергийна
информационна система. За изпълнението на тази задача бе разработен
опростен информационен пакет с архитектурно-строителни, енергийни, правни
и други основни характеристи на общинските сгради (Приложение 1).
Общинското ръководство планира да продължи работата по разширяването на
този информационeн пакет до превръщането му в пълноценна общинска
информационна система (ОЕИС), която да се използва за управлението на
потреблението на енергия както в сградните фондове, така и в останалите
обекти на крайно потребление на онергия в общината (улично осветление, и
др.). Данните, използвани при разработването на този план, са извлечени от
опростения информационен пакет и са осигурени от администрацията на
общината.
Съдържание и конструкции
Общинският сграден фонд на община Горна Малина се състои от 41
сгради, строени между 1950 и 1990 г., като болшинството от тях са изграждани
през 70-те години. Десет от сградите са административни и се използват
предимно от кметствата на селищата. В образователния сектор има 12 сгради,
сред които три училища (с. Горна Малина, с. Априлово и с. Долно Камарци), две
читалища (с. Горна Малина и с. Долна Малина) и едно Обединено детско
заведение (с. Горна Малина) с филиали в с. Априлово и в с. Долно Камарци.
Общинските сгради в общината са предимно масивни (със стоманобетонни
носещи конструкции и тухлени стени). Повечето от тях (особено тези в
средищното селище с. Горна Малина) са в задоволително физическо състояние,
но някои, предимно в селата, се нуждаят от частични или по-значителни
ремонти.
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Класове на енергопотребление и комфорт
В 4 от общинските сгради са извършени енергийни обследвания10.
Това са масивни сгради със стоманобетонни конструкции и тухлени ограждащи
стени, строени в периода между 1970 – 1981 г. Докато три от сградите са
компактни, СОУ „Христо Ботев“ се състои от пет части – учебен корпус,
кухненски блок, работилница, физкултурен салон и сграда за подготвитена
група. В две от обследваните сгради (СОУ „Христо Ботев“ и ОДЗ „Вяра, Надежда
и Любов“) мерките за енергийна ефективност са изпълнени и са издадени
удостоверения за енергийни спестявания в обем от 570 МWh потребена крайна
енергия (еквивалент на 1063 МWh първична енергия) и намалени емисии на
СО2 в обем на 280 т. На тези сгради са присъдени класове за енергопотребление
от А до С11. Данните за енергийното потребление и за понижения комфорт в
много от останалите общински сгради дават основание да се приеме, че те имат
по-ниски енергийни класове (клас Д и по-ниски) .
Комфортът във вътрешността на много от общинските сгради, в т.ч. и
в тези в средищното селище с. Горна Малина, е незадоволителен. Част от
помещенията или изобщо не се отопляват, или не се отопляват до нормативно
определените температури на въздуха в съответствие с вида и
предназначението на сградите. Това създава неудобства при експлоатацията на
сградите и рискове за здравето на техните ползватели.
Потребление и разходи за енергия
Основните енергоносители, използвани в общинските сгради, са
електричество, промишлен газьол и твърдо гориво (дърва и въглища). Общото
потребление на енергия в общинските сгради и разходите на общината за
осигуряването ѝ през периода 2014-2016 г. са показани на следващата таблица
и графиките след нея.
Таблица 1. Действително потребление на крайна и първична
енергия през периода 2014-2016 г. (за всичките 41 общински
сгради)

ГОДИНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ
на крайна (обща) енергия
(МWh/год.)

ПОТРЕБЛЕНИЕ
на първична енергия
(МWh/год.)

2014
2015
2016
Общо

769,1
930,0
1 083,4
2 782,56

1 760,85
2 153,93
2 442,79
6 357,57

10

Сградите, на които са извършени енергийни обследвания, са: сградата
на общинската администрация (2017 г.), СОУ „Христо Ботев“ (2014 г.), ОДЗ „Вяра,
Надежда и Любов“ (2014 г.) и читалище „Васил Левски“ (2014 г.).
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Отделните корпуси на СОУ „Христо Ботев“ са с енергийни класове от
А до С, а ОДЗ „Вяра, надежда и любов“ има енергиен клас В

15

Таблица 1-А. Действително потребление на крайна енергия,
разходи на общината и емисии на СО2 по енергоносители през
периода 2014-2016 г. (за всичките 41 общински сгради)
2014

2015

2016

833 537

1 011 861

1 169 421

Електроенергия

576 692

704 361

801 283

Промишлен газьол

205 863

261 603

275 033

Въглища

32 915

45 897

38 897

Дърва

18 067

0

54 208

158 515

177 365

194 488

Електроенергия

126 815

144 784

152 038

Промишлен газьол

25 648

25 096

36 414

6052

7 485

4 578

Няма
данни

0

1 458

530

651

734

Електроенергия

472

576

656

Промишлен газьол

45,8

58

61

12

16,7

14

0,78

0

2

Общо потребление на крайна
енергия в общинските сгради
(kWh)

Общи разходи за енергия (лева)

Въглища
Дърва
Общи емисии на СО2 (тонове)

Въглища
Дърва

Таблиците 1 и 1-А показват, че потреблението на енергия в
общинските сгради трайно нараства. Основният дял от потреблението на
енергия в общината се пада на електричеството, което се използва предимно за
отопление, чрез нискоефективни електрически уреди. Разходите за почти
всички енергоносители, в т.ч. и за електричество, се повишават през годините
(фигури 4, 5 и 6). Възходящата тенденция се отнася и за емисиите на СО2.
Въпреки нарастващия разход на енергия и все по-големите суми, необходими
за нейното осигуряване, комфортът в редица общински сгради остава
незадоволителен.
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Фигура 4. Общо годишно потребление на първична енергия (MWh)
Фигура
Общо годишно
на сгради
първична енергия
във всичките2014-2016
41 общински сгради
във 4.всичките
41потребление
общински
през периода
г.

Потребление на първична енергия (MWh)

(МWh) (за минали периоди) – категорична тенденция към повишаване на потреблението

3,000.00
2,806.1
2,442.79

2,500.00
2,000.00

2,153.93
2,451.3
2,011.7
1,760.85

1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
2014

2015

2016

Години

Реално потребена електроенергия (kWh)

Фигура 5. Реално отчетено (крайно) потребление на електрическа
енергия във всичките 41 общински сгради (kWh/год.) през периода
2014-2016 г.

900,000

801,283

800,000

704,361

700,000
600,000

576,692

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

2014

2015

2016

Години
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Фигура 6. Общо годишно потребление на крайна енергия (MWh)
във всичките 41 общински сгради през периода 2014-2016 г.

Общо реално потребена крайна енергия (kWh)

Нова фигура 6

1,169,421

1,200,000
1,100,000

1,011,861

1,000,000
900,000

833,537

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

2014

2015

2016

Години

Фигура 7. Тенденция за нарастване на годишните разходи на
общината за енергия (по енергоносители) във всичките 41
общински сгради – най-значително нарастване на потреблението
на електричество и промишлен газьол

Разходи за промишлен газьол

Разходи за въглища

Разходи за дърва

Разходи за електричество

лв.160,000.00

Разходи в лева

Тенденция за нарастване
на годишните разходи
за електричество

лв.140,000.00
лв.120,000.00
лв.100,000.00
лв.80,000.00
лв.60,000.00

Тенденция за нарастване на
годишните разходи за
промишлен газьол

лв.40,000.00
лв.20,000.00
лв.-

2014
Разходи за промишлен газьол (лв./год.)

2015
Разходи за дърва (лв./год.)

Разходи за въглища (лв./год.)

2016

Разходи в лева

Разходи за ел. енергия(BGN/год.)

Както се вижда от горните таблици и фигури, болшинството от
общинските сгради се отопляват с електричество, с изключение на СОУ "Христо
Ботев", където за отопление се използва промишлен газьол. Дърва и въглища
за отопление се използват в ОУ "Отец Паисий", както и в отделни малки сгради
в околните села. Това обяснява относително слабото замърсяване на
атмосферния въздух с фини прахови частици от общинските сгради.
Ръководството на общината планира информационни и разяснителни дейности
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сред населението за ограничаване на използването на твърди горива за битови
нужди, коeто да подобри характеристиките на атмосферния въздух.
Потреблението на енергия ще нараства
През периода 2014-2016 г. потреблението на енергия в
общинските сгради в община Горна Малина отбелязва
непрекъснато нарастване както като общ обем на потребената
енергия, така и по основните енергоносители – електричество и
промишлен газьол. Може да се очаква, че ако през следващите
години не се осъществят никакви проекти за енергийна
ефективност в общинските сгради, възходящата тенденция в
потреблението на енергия ще продължи (фиг. 6). Това очакване е
залегнало в основата на определянето на изходното състояние по
отношение на потреблението на енергия, на разходите за
енергия и на емисиите на СО2, както и на разработените базови
сценарии за развитие на изходното състояние пред целия период
на плана (фигури от 8 до 11).
Потенциал за енергийна ефективност за целия общински
сграден фонд
Докладите от енергийните обследвания на четирите сгради дават
основание за тях да се направят точни прогнози за потенциала за енергийна
ефективност, за мерките, чрез които този потенциал може да се оползотвори и
за очакваните резултати, както и за необходимите за това инвестиции. На
основата на данните от обследванията и като се използва наличната
информация за останалите общински сгради, по експертен път може
приблизително да се прогнозира наличният потенциал на енергийна
ефективност във всички общински сгради на територията на общината (табл. 2).
Таблица 2. Потенциал за намаляване на енергопотреблението, на
разходите за енергия и на емисиите на СО2 във всички общински
сгради на територията на общината (според данните за 2016 г.)

ПАРАМЕТРИ

Измерено годишно потребление на енергия
(за 2016 г.)

МЕРНИ
ЕДИНИЦИ

1 169 421

kWh/год.

Обща РЗП

27 370.9

m2

Специфично енергийно потребление

42.7

kWh/m2год.

Нормализирано специфично енергийно
потребление на енергия

94.2

kWh/m2год.

2 577 059

kWh/год.

ИНДИКАТОРИ

Нормализирано годишно потребление на
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енергия
Специфично енергийно спестяване (спрямо
нормализираното потребление)

30.8

kWh/m2год.

Годишно енергийно спестяване

841 694

kWh/год.

Емисионен фактор

0.000819

tCO2/kWh

689.3

tCO2/год.

3 248 926

лева

Намалени годишни емисии (изчислени спрямо
измереното енергопотребление)
Прогнозна обща инвестиция

Анализът на наличните данни за всички общински сгради показва, че
измереното средно специфично потребление на енергия възлиза на 42.7
kWh/m2год., което на пръв поглед свидетелства за много добри енергийни
характеристики на сградите. Като се отчете обаче силно влошеният топлинен и
хигиенен комфорт в помещенията, може да се допусне, че в нормални условия
това потребление би било най-малко два пъти по-голямо (чрез консервативни
разчети е прието за 94.2 kWh/m2год.). Ако данните за измереното потребление
на енергия за 2016 г. се нормализират, потенциалът за годишна икономия на
енергия спрямо нормализираното равнище на енергопотпреблението възлиза
на 841691 kWh/год.
Според приблизителни изчисления, за енергийното обновяване на
всичките 41 общински сгради ще са необходими инвестиции в размер над 3.2
мил. лева. Осъществяването на инвестиционна програма за енергийна
ефективност в такъв мащаб не е по силите на общината в рамките на
действието на настоящия план и трябва да се разположи в по-продължителен
период от време. За нуждите на тази план общинското ръководство препоръчва
да се работи с по-къс списък от сгради, които са посочени по-нататък в плана.
Предварителен подбор на приоритетни общински сгради
Пълният списък от 41 общински обекта в община Горна Малина с
основни данни за тях се съдържа в Приложение 1. Ръководството на общината
препоръча на авторския колектив да се съсредоточи върху 28 сгради12, от които
да състави окончателният списък на обектите, които ще се включат в този план.
Водещи критерии за избор на приоритетни обекти
Краткият списък на обектите, които се предлага да се включат в
плана се основава на следните критерии:
12

Предварително подбраните 28 сгради формират разширен списък на
приоритетните сгради. Останалите общински сгради (до 41) остават в
полезрението на общината, но подобренията в тях се предвижда да се
осъществяват чрез отделни ремонтни и други дейности, чрез които ще се
поддържат нормални експлоатационни условия при минимални разходи на енергия и
финансови средства.
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- обществена значимост, честота на посещаване от граждани и
видимост на обекта
- тежест на разходите за енергия в обекта върху общинския
бюджет
- потенциал за намаляване на енергопотреблението в обекта и
произтичащите екологични ефекти
- равнище на комфорта в помещенията и възможни рискове за
здравето на ползвателите на обекта
- необходими инвестиции за дълбокото енергийното обновяване
на обекта
Въз основа на изброените критерии е извършена експертна оценка
на 28-те избрани сгради и от тях са извлечени следните 11 обекта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сграда на общинската администрация, с. Горна Малина
Читалище "Васил Левски", с. Горна Малина
ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов", с. Горна Малина
Дом-паметник "Елин Пелин", с. Байлово
Училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Априлово
СОУ "Христо Ботев" (всички корпуси) , с. Горна Малина
ОУ "Отец Паисий", с. Долно Камарци
Здравна служба с автоматична телефонна централа, с. Долно
Камарци
9. Ритуален дом, с. Горна Малина
10. Културен дом, с. Белопопци
11. Спортен комплекс, с. Горна Малина
Тъй като спортният комплекс е изграден наскоро и в него има
съвременни инсталации за ефективно използване на енергията, засега той се
изключва от този кратък списък и не участва в анализите на разходите за
енергия, потенциала за икономия на енергия и равнището на емисиите на СО2.
По този начин, съгласувано с административното ръководство на общината, са
определени 10-те сгради, които са основа за разработването на базовите
сценарии на плана.
Потенциал за енергийна ефективност на избраните
приоритетни общински сгради
За нуждите на този план са извършени изчисления на потенциала за
намаляване на енергопотреблението и на свързаните с това разходи за енергия
и емисии на СО2 за избраните 10 приоритетни сгради. Резултатите от тези
изчисления са показани на табл. 3.
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Таблица 3. Потенциал за намаляване на потреблението и
разходите за енергия и на емисиите на СО2 в избраните 10
приоритетни общински сгради на територията на общината
(според данни за 2016 г.)

ПАРАМЕТРИ

Измерено годишно потребление на енергия
(за 2016 г.)

МЕРНИ
ЕДИНИЦИ

763175

kWh/год.

Обща РЗП

16025

m2

47.6

kWh/m2год.

1587313

kWh

Нормализирано специфично енергийно
потребление

99.1

kWh/m2год.

Увеличение на специфичното енергийно
потребление – разлика между нормализирано и
измерено

51.4

kWh/m2год.

Увеличение на специфичното енергийно
потребление - нормализирано спрямо измерено

108

%

Прогнозно годишно енергийно спестяване след
мерките (към 2025 г.), съпоставено спрямо
нормализираното енергопотребление)

435 949

kWh/год.

Специфично енергийно спестяване (спрямо
нормализираното енергопотребление)

27.2

kWh/m2год.

Намаляване на потреблението на енергия в
избраните сгради

27.5

%

Емисионен фактор

0.000819

tCO2/kWh

Обща инвестиция за енергийно обновяване

1320000

лв.

118.70

лв./m2

ИНДИКАТОРИ

Специфично енергийно потребление
Нормализирано годишно потребление на
енергия (за 2016 г.)

Средна специфична инвестиция

Анализът на наличните данни за приоритетните 10 общински сгради
показва, че измереното средно специфично потребление на енергия възлиза на
47.6 kWh/m2год., което също е отлична енергийна характеристика. Корекцията
на данните за потреблението обаче, извършено при нормализиране на
топлинния комфорт в 10-те обекта, дори и при най-консервативни допускания
налага поне двойно увеличаване на тези показатели (с поне 100%). След
нормализацията на измерените данни за потреблението на енергия очакваните
годишни енергийни спестявания на крайна енергия се изчисляват на 435 949
kWh/год., което представлява намаление от 27.5% спрямо измерените равнища
на енергопотребление в тези сгради.
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За енергийното обновяване на приоритетните 10 общински сгради
ще са необходими инвестиции в размер на около 1.3 мил. лева, в рамките на
които може да се развие инвестиционната програма за периода 2018-2025 г.
Прогноза за развитие на изходното състояние (базов сценарий)
Въз основа на предварително избраните 10 общински сгради и като
се използват данни за предишни години (2014-2016) е определено изходното
състояние на енергопотреблението и е разработен базов сценарий за неговото
развитие през периода на действие на плана (2018-2025 г.). Базовият сценарий
служи за сравняване и оценяване на резултатите от изпълнението на плана
през годините на неговото действие.
Защо е важен комфортът?
В конкретния случай в община Горна Малина трябва да се има
предвид, че поради силно влошения топлинен и хигиенен комфорт,
в много от сградите общината ще предприеме мерки за неговото
ускорено нормализиране. Тези мерки неизбежно ще намалят
ефекта от намаляването на потребната енергия в сградите, а
оттам и на разходите за енергия и на емисиите на СО2.
Нормализираният базов сценарий13 дава възможност да се
определят теоретичните очаквания за намаляване на потреблението и разхода
за енергия и на емисиите на СО2, като се отчита нормализирането на топлинния
и хигиенния комфорт в тях. Следващите фигури от 8 до 11 са разработени
според наличните данни за 10 общински сгради, които влизат в обхвата на този
план.

13

Нормализираното изходно състояние и изграденият въз основа на него
нормализиран базов сценарий показват какви биха били енергопотреблението,
разходите за енергия и емисиите на СО2, ако в избраните сгради се поддържа
нормален (според установените норми) топлинен и хигиенен комфорт за тяхното
използване. Нормализираният базов сценарий изхожда от нормализираното
изходно състояние и се основава на допускането, че през периода на действие на
плана в сградите ще се поддържа нормален температурен и хигиенен комфорт
през целия период на плана.
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Фигура 8. Прогноза за развитието на изходното състояние
(реален и нормализиран базов сценарий) по отношение на
потреблението на първична енергия (по енергоносители)

Прогноза за нормализираното потребление на първична енергия по ресурси

Потребление по енергоносители (kWh)

Фиг. 7
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На фиг. 8 са представени два базови сценария (реален и
нормализиран) на предполагаемите промени в потреблението на енергия (по
енергоносители), ако в 10-те сгради не се предприемат никакви действия за
повишаване на енергийната ефективност. Реалният сценарий е изграден въз
основа на измереното действително потребление на енергия през периода
2014-2016 година, докато нормализираният показва очакваното (изчисленото)
енергопотребление при нормален комфорта в помещенията. Очевидно е, че
при неизбежния стремеж на общината да нормализира комфорта в
помещенията потреблението на електроенергия може да се превърне в
непоносима тежест върху общинския бюджет, а евентуалното увеличаването на
потреблението на промишлен газьол и твърдо гориво биха оказали
неблагоприятно влияние върху екологичната обстановка в общината.
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Потребление на крайна енергия (kWh)

Фигура 9. Прогноза за развитието на изходното състояние
(реален и нормализиран базов сценарий) по отношение на общото
крайното потребление на енергия

Първи етап
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при занижен комфорт)
Нормализиран базов сценарий (според изчисленото изходно
състояние при нормализиран комфорт)

На фиг. 10 са показани приблизителните очаквания по отношение на
разходите за енергия, които общината би направила през следващите години,
ако в 10-те сгради не се предприемат никакви действия за повишаване на
енергийната ефективност. При тези прогнози се отчита предполагаемото
увеличение на цената на всички видове енергия и енергоносители.
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Години

Фигура 10. Прогноза за развитието на изходното състояние
(реален и нормализиран базов сценарий) по отношение на
разходите за енергия

Първи етап

Втори етап
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Фигура 11. Прогноза за развитието на изходното състояние
(реален и нормализиран базов сценарий) по отношение на
емисиите на СО2
Първи етап

Втори етап
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Тъй като температурният и хигиенният комфорт в повечето от
общинските сгради е силно накърнен в сравнение с нормативните изисквания
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Години

за съответните функционални типове сгради, фигурите 9, 10 и 11 показват
значителни разлики между реалните и нормализираните базови варианти както
по отношение на потреблението на енергия, така по отношение на емисиите на
СО2 и на финансовите разходи за енергия. Тези разлики са основание чрез
анализа на изходното състояное да се направи важен предварителен извод,
който да се отрази в дългосрочните и непосредствените цели на общината.
Комфорт или икономия на средства?
Действителното потребление на енергия в някои от избраните
общински сгради е ненормално ниско, поради принудителното
самоограничаване на техните обитатели по отношение на
топлинния и хигиенния комфорт в помещенията. Тези
самоограничения са резултат от желанието да се намали
финансовият товар на разходите за енергия върху общинския
бюджет. Разбираемо е да се очаква, че с изпълнението на
проектите за енергийна ефективност ще се създадат условия за
намаляване на финансовите разходи на общината за енергия.
Същевременно обаче нормализирането на топлинния и хигиенния
комфорт в сградите е основна грижа на общината в полза на
гражданите и служителите. Ето защо, двете непосредствени
цели на плана – намаляването на разходите и нормализирането
на комфорта – трябва непрекъснато да се балансират във
времето. За сградите, в които комфортът е нормален или близко
до нормалния (например, в детските заведения) приоритет ще се
отдава на очакването за намаляване на разходите за енергия. В
сградите обаче, в които комфортът е силно влошен (например, в
административната сграда на общината), подобряването на
комфорта трябва да получава приоритет през намаляването на
финансовите разходи.

ФИНАНСОВА РАМКА НА ПЛАНА
За да се направи реалистичен подбор на проекти и дейности, които
да се включат в плана, е извършен преглед на развитието на бюджета на
общината, на капиталните разходи и в частност на разходите за проекти и
дейности за енергийна ефективност през последните години.
Разходи за енергийна ефективност през годините
През последните 5 години в общината са изразходвани 980 830 лв. за
проекти и дейности за енергийна ефективност. Те за усвоени до 2014 г. и са
били насочени предимно към СОУ “Христо Ботев” и ОДЗ “Вяра, Надежда и
Любов” 14 .

14

Проектите в тези два обекта са финансиране чрез Оперативна
програма “Региони в растеж”
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Разходите за енергийна ефективност през последните години са
основание да се очаква, че и през периода на действие на този план (2018-2025
г.) общината ще съумява да осигурява приблизително същите средства, които е
желателно да се разпределят по години кокото е възможно по-равномерно.
Ако условно разделим плановия период на два етапа - до и след 2020 г., можем
със значителна степен на надеждност да приемем, че до 2020 г главен източник
на финансиране се очаква да бъде Финансовият механизъм на Европейското
икономическо пространство. Първите търгове на този механизъм се очаква да
се обявят през втората половина на 2018 г, а изпълнението на наградените
проекти да протече през периода 2019-2020 г.
През втория период на плана (2021-2025) общината ще положи
допълнителни усилия за разкриване на нови възможности за финансиране.
Някой от очакваните възможности са отразени в предварителната финансова
рамка, която е разработена на основата на наличната информация и на
характера на проектите, които се очаква да се включат в плана.
Предварителна финансова рамка на плана
Въз основа на историческите данни за развитието на бюджета на
общината през последните години, на действителните разходи за проекти за
енергийна ефективност и на анализ на настоящите и потенциалните бъдещи
източници за финансиране на проекти и дейности за енергийна ефективност
през целия планов период е изготвена прогнозна финансова рамка на плана. За
периода от 2018 до 2025 г. тази рамка е ограничена до 1.5 млн. лв., разбити по
години, както е показано в табл. 4.
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Таблица 4. Предварителна финансова рамка на плана за енергийна
ефективност за общинските сгради в община Горна Малина за
периода 2018 - 2015 г.

ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
Парични средства
Обезпечения
Принос в натура
ГРАНТОВИ СРЕДСТВА
Оперативни програми на ЕС
Национален доверителен
фонд
Финансов механизъм на
Европейското икономическо
пространство
Програма "Хоризонт 2020" на
Европейския съюз
Други източници
МЕКИ И МОСТОВИ КРЕДИТИ
Фонд за енергийна
ефективност и ВЕИ
Целеви банкови кредитни
линии
Други
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ
ПАРТНЬОРСТВА
Партньор 1
Партньор 2
Партньор 3
ВСИЧКО ПО ГОДИНИ:

2018

2019

ГОДИНИ
2021
2022

2020

2023

2025

ОБЩО

5000
0
2000

10000
0
2000

5000
0
2000

5000
0
2000

60000
0
3000

55000
0
3000

60000 100000
0
0
3000
3000

300000
0
20000

0

0

0

60000

60000

60000

60000

60000

300000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

120000

20000 260000 120000

0

0

0

0

0

400000

10000
0

10000
0

60000
60000

80000 160000

240000

0

0
0

0
0

10000
0

10000
60000

10000
0

10000
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27000 272000 157000 157000 153000 148000 233000 353000

1500000

ВСИЧКО ЗА ПЛАНОВИЯ
ПЕРИОД:

осигури:

2024

1500000

Така предложената предварителна финансова рамка има за цел да

(а) Ритмичност на финансирането
Предвиждат се приблизително еднакви финансови средства за всяка
година от плановия период, което би допринесло за отимална организация на
управлението на плана и за осъществяването на мониторинг на неговото
изпълнение.
(б) Съфинансиране от страна на общината
Заложените във фансовата рамка на плана собствени средства на
общината възлизат на 21.3% от общата планирана сума за целия планов
период. Осигуряването на постоянно съфинансиране на плана чрез общинския
бюджет е гаранция за силен и неотклонен ангажимент за общинското
ръководство и администрацията за оптимално управление и контрол на
изпълнението. Собственото участие на общината ще се осъществява както чрез
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пряко финансиране от общинския бюджет, така и чрез приноси в натура,
предимно за подготовка и провеждане на обществени поръчки за енергийни
обследвания и проектиране, за провеждане на мониторинг върху изпълнението
на проектите, както и за организационни, комуникационни и други “меки”
дейности, включени в плана или свързани с него. Собствени средства на
общината ще се използват за съфинансиране на проекти заедно с други
финансови източници, както и за “мостово” финансиране на допустими
дейности (за определени финансови източници), които след приемането на
проектите се очаква да се възстановят на общината. Според предвижданията на
общината към края на плановия период тя ще бъде в състояние да отдели позначителни средства от собствения бюджет, което е показано в таблицата.
(в) Активност в търсенето на грантово финансиране
Заложените във фансовата рамка на плана грантови финансови
средства възлизат на 62.7% от общата планирана сума за целия планов период.
Когато това е възможно, при подбора на обекти за грантово финансиране
общината ще отдава предпочитание на проекти с по-малко атрактивни
икономически показатели. Осигуряването на грантовото финансиране изисква
голяма активност и настойчивост от страна на общинското ръководство и
общинската администрация, за които общинската администрация има известен
опит. Постоянното проучване на новите възможности и финансови източници и
качествената подготовка на кандидатури за финансиране, насочени към
различни финансови инструменти изискват поддържането на качествен
капацитет на общинската администрация и привличането на компетентни
външни консултанти. Усилията през 2018 г. се насочват към подготовката на
проекти за представяне пред Финансовия механизъм на ЕИП. Очаква се
реалното финансиране на класираните проекти да започне най-рано към края
на настоящата година, а реалното им изпълнение през следващите 2-3 години.
На тази основа са разпределените и очакваните средства от този източник.
Общината планира да подготви кандидатури за участие в проекти по
програмата “Хоризонт 2020” на Европейския съюз, които ще се използват
предимно за изпълнение на част от “меките” проекти и мерки, включени плана.
През следващите години се предвиждада се разработят и проекти за
представяне пред Националния доверителен фонд, както и пред очакваните
нови оперативни програми на Европейския съюз и пред други източници на
финансиране, които в момента все още не могат да се идентифицират.
(в) Осигуряване на кредитно финансиране
Заложените във фансовата рамка на плана финансови средства от
кредити възлизат на 16% от общата планирана сума за целия планов период.
Силно ограничените финансови възможости на общината засега възпрепятстват
кредитното финансиране. Предлага се обаче, към края на плановия период, за
отделни обекти да се потърси финансиране чрез сравнително поблагоприятните кредитни условия на Фонда за енергийна ефективност и ВЕИ.
Към кредитно финансиране ще се насочват проекти или части от проекти с поблагоприятни финансово-икономически показатели. В зависимост от
конкретната конюнктура, общината ще търси възможности за съчетаване на
кредитно с грантово финансиране.
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(г) Активизиране на търсенето на публично-частни
партньорства
Общината търси възможности да привличане на външни
инвеститори, в т.ч. и чрез инструментите на публично-частното партньорство и
на финансирането от трети страни (договори с гарантиран резултат или други
разновидности на ЕКСО схеми) . През последните години са водени преговори
за изграждане на слънчева централа за производство на електричество.
Търсенето на подобни възможности ще продължи и през следващите години.
При разкриване на подходящи партньорства, те ще се отразят както във
финансовата рамка, така и в бюджета на плана.
Предложената финансова рамка е предварителна и подлежи на
уточняване и актуализиране през всяка следваща година в съответствие с
разкриващите се нови финансови източници и възможности.
***
Изводите от анализа на изходното състояние са основа за
разработването на този план. Обобщена оценка от този анализ е дадена в
приложение 5.

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
С политиката си за развитие община Горна Малина последователно
изгражда репутация на „зелена“ община. През последните няколко години се
водиха интензивни преговори с потенциални инвеститори за осъществяване на
амбициозни новаторски проекти. Сред тях са проектите за фотоволтаична
централа и за цялостно обновяване на уличното осветление. През април 2017 г.
общината се присъединява към международния проект EmBuild по програма
Хоризонт 202015 на Европейския съюз, в рамките на който получава експертна
помощ за разработване на стратегия за обновяване на общинския сграден
фонд.

15

Проектът EmBuild (Empower public authorities to establish a long-term
strategy for mobilizing investment in the energy efficient renovation of the building stock) се
изпълнява от международен консорциум от 8 партньори от 8 страни и се
координира от GIZ, Германия От българска страна в този проект участва
Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. Споразумението за експертна
помощ, подписано от ръководствата на община Горна Малина и Центъра за
енергийна ефективност ЕнЕфект, се отнася до разработването на настоящия
План за енергийна ефективност на общинските сгради в община Горна Малина за
периода 2018-2025 г.
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Същевременно, общината изпитва присъщите и за други български
общини финансови затруднения и е принудена да прави мъчителни
компромиси с топлинния и хигиенния комфорт на обитаване на общинските
сгради. Самоограничаването по отношение на отоплението и осветлението на
помещенията намалява текущите разходи за енергия, но създава
неблагоприятни условия за административните служители, а понякога и за
учениците и учителите в учебните заведения.
Ето защо, в този план се залагат дългосрочни и непосредствени цели,
които очертават пътища към постепенно преодоляване на сегашните трудности
чрез целенасочени действия за повишаване на енергийната ефективност и
решително подобряване на условията за обитаване на общинските сгради.
Цели над средните за страната
Въпреки сегашните трудности, ръководството на общината е
решено да приеме средносрочен план за енергийна ефективност,
който да отговаря на перспективните национални цели и норми
по отношение на сградите и да надхвърля средните за страната
стандарти на текущо планиране, проектиране и строителство
на сгради.
Като се изхожда от тези изходни позиции, в настоящия план се
определят две основни дългосрочни цели.

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ 1
НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИТЕ СГРАДИ
И ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМФОРТА НА ОБИТАВАНЕ В ТЯХ
В болшинството от общинските сгради бе установено, че:
(а) сградите имат твърде ниски енергийни характеристики и търпят
значителни топлинни загуби, което налага неотложното им енергийно
обновяване до по-високи класове на енергопотребление
(б) компенсирането на енергийните загуби, особено при
преимущественото използване на електричество за отопление, е свързано с
непосилни общи бюджетни разходи за енергия за общината, които може да се
облекчават както чрез повишаване на енергийната ефективност, така и чрез
промяна на горивната база на отоплителните стопанства
(в) в резултат на самоограниченията, които обитателите на сградите
сами си налагат, за да намаляват разходите за енергия, топлинният и
хигиенният комфорт на обитаване в тях е силно влошен, което изисква
специални мерки за неговото нормализиране
(г) ако това състояние на общинските сгради продължи, изкушението
в някои от тях да се премине към отопление с твърди горива (дърва и въглища)
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може да се окаже трудно преодолима алтернатива на електричеството с
неблагоприятни екологични последствия, която целенасочено трябва да се
предотвратява.
За изпълнението на първата дългосрочна цел се определят три
непосредствени цели, за чието постигане в плана се набелязват конкретни
проекти, мерки и дейности.
Непосредствена цел 1.1
Дълбоко енергийно обновяване на общинските сгради до класове
на енергопотребление В и А (осъществявано на етапи) и
намаляване на разходите за енергия и на емисиите на СО2
Проектите за енергийна ефективност в общинските сгради в община
Горна Малина предвиждат дълбоко енергийно обновяване16 до възможно найвисоките класове на енергопотребление (В и А)17. За да се осигури финансова
поносимост на проектите, се планира дълбокото обновяване да се извършва на
етапи (стъпка по стъпка).
Дълбоко обновяване “стъпка по стъпка”
Дълбокото обновяване “стъпка по стъпка” е подход, който бързо
навлиза в практиката на развитите европейски страни и община
Горна Малина планира да го въведе на своята територия по
отношение на общинските сгради18. Прилагането на този
новаторски подход на енергийно обновяване съответства на
високите цели на общината и може да се превърне в модел за
подражание от други български общини.
Главното предимство на дълбокото обновяване на етапи (стъпка
по стъпка) се състои в това, че се запазва възможостта
впоследствие (при наличие на финансови нови възможности)
16

Дълбоко енергийно обновяване (deep energy renovation) означава
подобряване на енергийните характеристики на сградите до възможно най-високи
енергийни класове, което може да се осъществява еднократно или на етапи
(стъпка по стъпка) в рамките на определени периоди
17

Съгласно политиката на ЕС за обновяване на съществуващите сгради,
те би трябвало да се подлагат на дълбоко енергийно обновяване. Същевременно,
след 2020 г. всички нови обществени сгради трябва да отговарят на стандарта
“почти нулевоенергийна сграда”. Тъй като през периода на действие на плана
проектирането и изграждането на нови общински сгради е малко вероятно,
вниманието на общината се насочва предимно към дълбокото енергийно
обновяване на съществуващите общински сгради.
Тъй като за повечето от предложените в този план обекти за
енергийно обновяване все още няма изготвени конкретни проекти, при тяхното
възлагане ще се изисква дълбоко етапно обновяване (стъпка по стъпка)
18
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частично санираните вече сгради да се надграждат до по-високи
енергийни класове.
Непосредствена цел 1.2
Подмяна на горивната база в отоплителните стопанства на
общинските сгради с котли за изгаряне на дървесни пелети
Планира се използваните за отопление електрическата енергия и
промишлен газьол да се заместят с дървесна биологична маса (пелети), като
същевременно се създаде ефективна организация за доставка и съхраняване на
горивата и за поддържане на горивните инсталации. По този начин се очаква
трайно да се предотврати възможността от продължаване на използването (или
от възвръщане към) традиционните твърди горива за отопление (дърва и
въглища), което би имало неблагоприятни екологични последствия за
общината.
Повишаването на енергийната ефективност на сградите и
намаляването на потребната енергия, от една страна и въвеждането на
екологично чиста биологична маса (дървесни пелети), от друга, ще доведат до
намаляването на емисиите на СО2.
Непосредствена цел 1.3
Възстановяване и поддържане на нормативно установените
норми за топлинен и хигиенен комфорт в общинските сгради
Успоредно с усилията за ограничаването на необходимостта от
енергия в сградите и намаляването на свързаните с това финансови разходи,
общината планира неотклонно да подобрява топлинния и хигиенния комфорт в
помещенията, който в момента е силно влошен.
Управление на комфорта
Изключителното ниското равнище на топлинния комфорт в
някои общински сгради прави невъзможно едновременното
намаляване на разходите за енергия и повишаването на
комфорта в помещенията (непосредствени цели 1.1 и 1.3). Ето
защо, на основата на действителните резултати от проектите
и в зависимост от финансовите възможности на общината,
общинската администрация може да отдава временно или
продължително предимство на едната или на другата
непосредствена цел (виж фигури 13 и 14).
В резултат на дълбоко енергийно обновяване все по-настойчиво ще
се налага да се следи за хигиенните качества на въздуха в помещенията
(хигиенния комфорт). В дългосрочен план тази грижа ще се изразява в
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инсталирането на подходящи вентилационни инсталации, каквито в момента
липсват. Ще се търсят икономически изгодни и ефективни съвременни решения
за поддържане на качеството на въздуха в сградите чрез централизирани или
индивидуални вентилационни съоръжения, които оползотворяват топлината на
отделяния въздух (рекуперация) и работят с електрическа енергия. Ще се
насърчават проекти, които предвиждат добивът на тази електроенергия да се
извършва от инсталации за ВЕИ, интегрирани в архитектурата на сградите. Тази
непосредствена цел е пряко свързана с амбицията на общината да въвежда
дълбоко енергийно обновяване на съществуващите сгради и да утвърждава
стандарта “почти нулевоенергийна сграда” при проектирането и изграждането
на нови сгради19.

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ 2
ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СГРАДИ ДА СЕ
СЪЗДАДАТ МОДЕЛИ ЗА ПОДРАЖАНИЕ И ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ В ОБЩИНАТА
Общинските сгради съставляват незначителен дял от общото
количество сгради в общината, но те са видими и широко достъпни за всички
граждани. Ето защо, примерът, който общината възнамерява да покаже чрез
дълбокото енергийно обновяване на своите собствени сгради, може да
послужи за модел на поведение и за собствениците на частни жилищни и други
сгради. Основа на този модел ще станат резултатите от изпълнението на
първата дългосрочна цел на плана, чрез които се очаква да се покажат:
(а) възможности за намаляване на потреблението на енергия в
сградите и на разходите за енергия
(б) решения за предотвратяване на влошаването на качествата на
атмосферния въздух на територията на общината чрез използване на
достъпни възобновяеми енергийни източници
(в) подобряване на топлинния и хигиенния комфорт в помещенията
на обновените сгради.
За да се постигнат обществен отзвук и подкрепа за този план и за да
може изпълнението на плана да окаже положително влияние върху
общественото поведение по отношение на енергийната ефективност,
използването на ВЕИ, поддържането на чистотата на атмосферния въздух и
качеството на комфорта в сградите, се планира да се създаде дългосрочна
платформа да активна комуникация между общината и местното население,
основана на широко достъпна система от обективни данни за състоянието на
сградите и на околната среда.
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Дълбокото енергийно обновяване и стандартът “почти
нулевоенергийна сграда” са свързани със задължителното въвеждане на ефективна
вентилация с оползотворяване на топлината на отделяния употребен въздух
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Непосредствена цел 2.1
Разработване на дългосрочна платформа за повишаване на
информираността и заинтересуваността на жителите в
общината по отношение на енергийната ефективност, ВЕИ,
чистотата на атмосферния въздух и комфорта на обитаване в
сградите, в която общинските обекти да служат като модели за
подражание
За да може дълбокото енергийно обновяване на общинските сгради
да се превърне в модел за подражание от останалите собственици на сгради в
общината, планът предвижда серия от разностранни информационни и
комуникационни дейности. Чрез тях се очаква местната общественост не само
да се запознае с амбициите и действията на общината, но и да се насърчи
активната ѝ подкрепа за изпълнението на плана и за умножаване на ефектите
от него чрез прилагане на новаторските решения в частните сгради. Планират се
и действия за повишаване на капацитета на общинската администрация по
управлението на плана и на отделните проекти в него.
Непосредствена цел 2.2
Създаване на обществено достъпна Общинска енергийна
информационна система за състоянието и развитието на
енергийните и екологичните характеристики на общинските
сгради и на останалите обекти на крайно потребление на енергия
в общината
За да се улесни бъдещото енергийно планиране и да се създадат
инструменти за ефективно управляване на изпълнението на плановете,
общината ще създаде своя Общинска енергийна информационна система
(ОЕИС), която може в бъдеще да се интегрира с ОЕИС на Общинката мрежа за
енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Събраната информация за разработването
на този план е основа, върху която се предвижда да се надграждат
допълнителни данни и да се извършват текущи и перспективни анализи и
оценки за нуждите на управлението и планирането. Основната част от данните
в ОЕИС ще са обществено достъпни и активно ще се използват в комуникацията
на общината с гражданите.

ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ
За постигането на дългосрочните и непосредствените цели на този
план са определени редица инвестиционни проекти и неинвестиционни
(“меки”) дейности. Инвестиционните проекти са предназначени предимно за
постигането на първите две дългосрочни цели и на свързаните с тях
36

непосредствени цели. Неинвестиционните (“меките”) дейности са насочени
главно към постигането на третата дългосрочна цели и на свързаните с нея
непосредствени цели. Същевременно, неинвестиционните проекти се очаква да
подготвят и подпомагат изпълнението на инвестиционните проекти и да
засилват ефектите от тях.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Приоритетни проекти (по обекти)
В съответствие с предварителния подбор на общинските сгради и на
прогнозната финансова рамка на плана (таблица 4) инвестиционни проекти се
предвижда да се разработват и изпълняват за 10-те приоритетно избрани
общински обекта.
Обект: Сграда на общинската администрация, с. Горна Малина
Проект за цялостно дълбоко енергийно обновяване на сградата и
отоплителното ѝ стопанство и за нормализиране на комфорта в
помещенията
Сградата е изградена през 1981 г. със стоманобетонна конструкция и
тухлени стени. В нея се помещават административни кабинети, две
конферентни зали (малка и голяма), банка и спомагателни помещения.
Енергийното обследване от 2017 г. препоръчва пакет от мерки за дълбото
енергийно обновяване и нормализиране на топлинния комфорт, който включва
топлоизолация на сградната обвивка и подмяна на осветлението и
термопомпената инсталация. Очаква се общото годишно потребление на
енергия в сградата след изпълнението на предписаните енергоспестяващи
мерки да се намали със 79,3 % спрямо сегашното, като достигне 43,76 MWh
(преди мерките то възлиза на 210,94 MWh). В резултат на това сградата би
придобила клас на енергопотребление А. За нуждите на отоплителната
инсталация се предвижда се да инсталира термопомпа с годишно производство
89,39 MWh/год. Очаква се годишният дял на енергията от ВЕИ спрямо цялата
необходима енергия за отопление, вентилация, БГВ, вентилатори и помпи,
осветление и охлаждане да достигне 94,7%. С изпълнението на тези мерки
емисиите на СО2 ще се намалят около 5 пъти и сградата ще достигне стандарта
„почти нулевоенергийна сграда”. Проедвижда се изпълнението на проекта за
започне през 2018 г., като необходимата инвестиция възлиза на 344 287 лв.
Обект: ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов", с. Горна Малина
Проект за подмяна на горивната база на отоплителното
стопанство с нова с енергиен носител дървесни пелети
През 2014 г. в сградата са внедрявани мерки за енергийна
ефективност, поради което сега не са наложителни други допълнителни мерки
по сградната обвивка. Проектът предвижда подмяна на горивната инсталация в
отоплителното стпанство с нова с енергиен носител дървесни пелети.
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Предвижда се проектът да се осъществи през 2019 г. с инвестция от около 45
000 лв.
Обект: Училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Априлово
Проект за цялостно дълбоко енергийно обновяване на сградата и
отоплителното ѝ стопанство
Предвиждат се мерки за дълбоко енергийно обновяване на
сградната обвивка. В отоплителното стопанство се планира да се монтира котел
за изгаряне на пелети. В резултат на проекта се очаква енергийното
потребление в сградата да се намали около 5 пъти. Изпълнението на този
проект се предвижда да започне през 2019 г. при планирана инвестция от около
275 000 лв.
Обект: СОУ "Христо Ботев" (всички корпуси), с. Горна Малина
Проект за изграждане на това отоплителна инсталация,
основана на изгарянето на дървесни пелети
През 2014 г. в училищния комплекс са осъществени мерки за
енергийно обновяване на сградната обвивка, където понастоящем не се
предвиждат допълнителни мерки. Чрез новия проект се планира реконструкция
на съществуващото отоплително стопанство, където ще се изгради горивната
инсталация за дървесни пелети. Тя ще осигури отоплението на 5-те корпуса на
училището. В резултат на изпълнението на проекта се очаква емисиите на СО2
да се намалят 3 пъти. Предвижда се изпълнението на проекта да започне през
2019 г., като инвестцията се изчислява на около 70 000 лв.
Обект: Ритуален дом, с. Горна Малина
Проект за дълбоко енергийно обновяване на сградната обвивка и
отоплителното стопанство
В ритуалния дом в с. Горна Малина се предвижда дълбоко
енергийно обновяване на сградната обвивка и монтаж на нова отоплителна
инсталация за дървесни пелети. Очаква се след изпълнението на мерките
разходите на общината за енергия да се намалят 2 пъти, а емисиите на СО2 –
около 5 пъти. Планира се изпълнението на проекта да започне през 2019 г. с
инвестцията около 100 000 лв.
Обект: Дом-паметник "Елин Пелин", с. Байлово
Проект за дълбоко енергийно обновяване на сградната обвивка и
за изграждане на нова отоплителна инсталация с котел за
дървесни пелети
Предвижда се да се извърши цялостно дълбоко обновявне на
сградната обвивка и да се монтира нова отоплителна инсталация с котел за
изгаряне на пелети. Очаква се след изпълнеието на проекта енергийното
потребление са се намали около 6 пъти. Началото на проекта е планирано за
2020 г. с инвестицията около 150 000 лв.
Обект: ОУ "Отец Паисий", с. Долно Камарци
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Проект за дълбоко енергийно обновяване на сградната обвивка и
за изграждане на нова отоплителна инсталация с котел за
дървесни пелети
Проектът предвижда да се извърши цялостно дълбоко обновявне на
сградната обвивка и да се монтира нова отоплителна инсталация с котел за
изгаряне на пелети. Очаква се енергийното потребление след осъществяването
на проекта да се намали около 2,5 пъти. Началото на изпълнението на проекта
се планира за 2021 г. с инвестцията около 145 000 лв.
Обект: Здравна служба с автоматична телефонна централа (ЗС
АТЦ), с. Долно Камарци
Проект за дълбоко енергийно обновяване на сградната обвивка и
за изграждане на нова отоплителна инсталация с котел за
дървесни пелети
Предвиждат се мерки за дълбоко енергийно обновяване на
сградната обвивка и изграждане на нова отопителна инсталация с котел за
изгаряне на дървесни пелети. Очаква се след изпълнението на проекта
разходите за енергия да се намалят 2 пъти. Началото на проекта е планирано за
2022 г. с инвестция около 125 000 лв.
Обект: Културен дом, с. Белопопци
Проект за дълбоко енергийно обновяване на сградната обвивка и
за изграждане на нова отоплителна инсталация с котел за
дървесни пелети
Предвижда се да се извърши дълбоко енергийно обновяване на
сградната обвивка и да се монтира нова отоплителна инсталация с котел за
изгаряне на дървесни пелети. След завършването на проекта емисиите на СО2
ще се намалят около 4,5 пъти. Започването на проекта е планирано за 2023 г. с
инвестцията около 120 000 лв.
Обект: Читалище "Васил Левски", с. Горна Малина
Проект за дълбоко енергийно обновяване на сградната обвивка и
за изграждане на нова отоплителна инсталация с котел за
дървесни пелети
Предвижда се да се извърши дълбоко енергийно обновяване на
сградната обвивка и да се монтира нова отоплителна инсталация с котел за
изгаряне на дървесни пелети. Изпълнението на проекта започва през 2024 г. с
инвестцията около 125 000 лв.
Мерки за енергийна ефективност, икономии и комфорт
Мерки за енергийна ефективност. Кратките описания на 10-те
инвестиционни проекта показват, че в тях се залагат две основни групи мерки
за енергийна ефективност:
(а) дълбоко енергийно обновяване на сградните обвивки (с
изключение на вече санираните сгради) и
39

(б) подмяна на отоплителните инсталации чрез монтирането на
котли за изгаряне на дървесни пелети.
Още при възлагането на енергийни обследвания и проекти за
избраните обекти общината ще възложи извършването на дълбокото
енергийно обновяване на сградните обвивки, като изрично изиска
разработването на алтернативни варианти за етапно (стъпка по стъпка)
изпълнение.
Подмяната на електрическите отоплителни уреди и котлите на
промишлен газьол с нови котли за дървесни пелети съществено ще намали
разходите за енегия и емисиите на СО2. Чрез тази мярка дялът на енергията,
добита от ВЕИ ше надхвърли 90%.
Дълбокото енергийно саниране и висъкият дял на енергията добита
от ВЕИ са важни предпоставки за постигането на стандарта “почти
нулевоенергийна сграда”, което е заложено като една от основните
дългосрочни цели на този план.
Средоточяването на проектите върху тези две групи мерки ще
създаде по-благоприятни условия за тяхното финансирането, както и за
организацията на изпълнението на плана, за провеждането на мониторинг и
контрол върху постигнатите резултати, за организирането и окрупняването на
обществените поръчки и за осъществяването на доставките на материали,
изделия и съоръжения.
Икономии и комфорт. В кратките описания на инвестиционните
проекти очакваните икономии на енергия и намалените разходи и емисии на
СО2 са изчислени според нормализирания базов сценарий (фиг.13, 14 и 15).
Тези стойности показват какви биха били резултатите от изпълнението на
проектите, ако комфортът в обектите е нормален и не се налага неговото
подобряване в хода на изпълнението на плана. Известно е обаче, че в някои от
сградите този комфорт е силно влошен в резултат на самоограничения (пониски температури в помещенията, непостоянно включване на отоплителните
уредби и т.н.). Ето защо, в съответствие с една от основните дългосрочни цели
на плана, успоредно с изпълнението на инвестиционните проекти ще започне и
постепенно етапно подобряване на топлинния комфорт в помещенията до
достигането на задължителните нормативни равнища. В резултат на това част
от обявените икономии на енергия, пари и емисии ще се намалят, както е
показано във фигурите фиг.13, 14 и 15. Освен това, амбициозното саниране на
сградните обвивки изисква и специално внимание върху хигиенния хомфорт
(качеството на въздуха) в помещенията. Постепенното въвеждане на постоянно
действащи вентилационни устойства с оползотворяване на топината на
изхвърляния въздух (рекуперация) трябва да започне първо в училищата и
детските заведения, след което да продължи и в останалите общински сгради.
Комфортът е не по-малко важен от икономията на средства
Предварително трябва да е ясно, че поради силно влошения
комфорт, принудително поддържан в някои от общинските
сгради (например, в сградата на общинската администрация в с.
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Горна Малина), изпълнението на проектите за енергийна
ефективност може да не доведе веднага до намаляване на
енергопотреблението и на разходите за енергия. Незабавна
икономия на енергия и разходи може да се постигне само, ако
топлинният комфорт в помещенията се запази на равнището от
преди проектите. Все пак, за да се почувстват всички ефекти от
проектите, е възможно комфортът в помещенията да започне
плавно да се подобрява, като разходите за енергия се поддържат
на равнището преди проектите. Възможно е също, според
финансовия капацитет на общината комфортът да се повишава
и по-бързо, като се има предвид, че това при някои от обектите
може да доведе до разходи за енергия по-високи от тези преди
проектите (фигури 13 и 14).

КЛАСИРАНЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
Класиране на проектите в 10-те приоритетни сгради
Поради ограничените финансови възможности на общината и
липсата на енергийни обследвания за болшинството от сградите, данните за
потенциалните проекти в тях са изчислени въз основа на анализ на малкото на
брой наличните обследвания и чрез експертни оценки, основани на данни от
подобни сгради в други общини. Оценките и класирането на всеки от проектите
са извършени чрез съпоставянето на приносите им за постигането на целите на
този план и въз основа на предварително избрани критерии с определена
тежест:
Възможност за финансиране
Обем на намаляването на разходите за енергия
Обем на инвестиционните разходи
Коефициент на нетната сегашна стойност (NPVQ)
Степен на повишаване на топлинния и хигиенния комфорт в
помещенията
• Приемлива цена на доставяната енергията
• Обем на намаляването на емисиите на СО2
• Обем на намалените местни емисии (вкл. фини прахови частици)
•
•
•
•
•

Формирането на комплексните балове на инвестиционните проекти
е показано в приложение 2. В таблица 5 е представено класирането на
ивестиционните проекти за 10-те приоритетни сгради според тяхната
комплексна балова оценка.
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Таблица с ранкиране по най-висок бал
Таблица ..... Класиране на 10 предварително избрани проекти
въз основа на получените балови оценки (ст.36)
Таблица 5. Класиране на 10-те приоритетни проекти въз основа
на получените балови оценки

Проект за ОДЗ "Вяра, Надежда и
Любов» в с. Горна Малина
Проект за читалище "Васил Левски” в с.
Горна Малина
Проект за Дом-паметник "Елин Пелин” в
с. Байлово
Проект за сградата на общинската
администрация в с. Горна Малина
Проект за училище "Христо
Ботев" (всички корпуси) в с. Горна
Малина
Проект за Здравната служба с АТЦ в с.
Долно Камарци
Проект за училище "Св. Св. Кирил и
методий» в с. Априлово
Проект за училище "Отец Паисий” в с.
Долно Камарци
Проект за Ритуален дом в с. Горна
Малина
Проект за Културен дом в с. Белопопци

Бал

Намалени
емисии %

NPVQ

Намалени
разходи

Инвестиция

148

83,83%

8,7767

25 946

45 000

128

89,42%

4,0579

29 746

100 000

118

80,58%

2,0095

24 681

140 000

116

79,56%

0,8915

38 006

345000

110

65,41%

2,1317

12 846

70 000

103

85,36%

1,1635

8 206

65 000

98

77,96%

0,0778

19 849

320 000

93

86,15%

0,7603

9 728

95 000

93

79,31%

0,1736

3 656

54 000

78

77,52%

-0,4831

2 452

85 000

Тъй като класирането според баловите оценки отчита комплекс от
показатели, то може да се приеме като най-балансирано и препоръчително. В
зависимост от моментните нужди на общината и от степенуването на целите на
плана, класацията на проектите може да се видоизменя.
Така например, за да се постигнат максимално бързи ефекти по
отношение на финансовите разходи за енергия, проектите може да се класират
според степента на намаляване на тези разходите, при което класирането може
да придобие вида, показан в табл 6.
Ако се реши да се даде предимство на екологичните последици и в
частност на намаляването на емисиите на СО2, класирането може да се
извърши според степента на намаляване на тези емисии от различните проекти
и да придобие вида, показан в таблица 7 .
Проектите може да се класират и според финансово-икономическите
им показатели, чийто синтезиран израз се съдържа в коефициента на нетната
сегашна стойност (NPVQ) или според обема на необходимата инвестиция.
Подредени по тези показатели, проектите са представени съответно в
таблиците 8 и 9.
Окончателното класиране на инвестиционните проекти е предмет на
конкретно управленско и политическо решение в зависимост от конкретните
нужди и приоритети на общината. Таблиците 7, 7 (а), 7 (б) и 7 (в) могат да
улесняват този избор, след като данните в тях се уточнят въз основа на
предстоящите енергийни обследвания и работни проекти за отделните обекти.
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Таблица 7 (стр. 39)
Таблица 6. Класиране на 10-те приоритетни проекти въз основа
на степента на намаляване на разходите за енергия

Проект за сградата на общинската
администрация в с. Горна Малина
Проект за читалище "Васил Левски" в с.
Горна Малина
Проект за ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов"
в с. Горна Малина
Проект за Дом-паметник "Елин Пелин”
с. Байлово
Проект за училище "Св. Св. Кирил и
Методий" в с. Априлово
Проект за училище «Христо Ботев» в с.
Горна Малина (всички корпуси)
Проект за училище "Отец Паисий” в с.
Долно Камарци
Проект за за Здравна служба с АТЦ в с.
Долно Камарци
Проект за Ритуален дом в с. Горна
Малина
Проект за за Културен дом в с.
Белопопци

опълнителна 7-А

Бал

Намалени
емисии %

NPVQ

Намалени
разходи

Инвестиция

116

79,56%

0,8915

38 006

345000

128

89,42%

4,0579

29 746

100 000

148

83,83%

8,7767

25 946

45 000

118

80,58%

2,0095

24 681

140 000

98

77,96%

0,0778

19 849

320 000

110

65,41%

2,1317

12 846

70 000

93

86,15%

0,7603

9 728

95 000

103

85,36%

1,1635

8 206

65 000

93

79,31%

0,1736

3 656

54 000

78

77,52%

-0,4831

2 452

85 000

Таблица с ранкиране по най-висока стойност на спестени емисии
Таблица 7. Класиране на 10-те приоритетни проекти въз основа
на степента на намаляване на емисиите на СО2

Проект за читалище "Васил Левски" в с.
Горна Малина
Проект за училище "Отец Паисий" в с.
Долно Камарци
Проект за Здравна служба с АТЦ в с.
Долно Камарци
Проект за ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов»
в с. Горна Малина
Проект за Дом-паметник "Елин Пелин” в
с. Байлово
Проект за сградата на общинската
администрация в с. Горна Малина
Проект за Ритуален дом в с. Горна
Малина
Проект за училище "Св. Св. Кирил и
Методий» в с. Априлово
Проект за за Културен дом в с.
Белопопци
Проект за училище "Христо Ботев"
(всички корпуси) в с. Горна Малина

Бал

Намалени
емисии %

NPVQ

Намалени
разходи

Инвестиция

128

89,42%

4,0579

29 746

100 000

93

86,15%

0,7603

9 728

95 000

103

85,36%

1,1635

8 206

65 000

148

83,83%

8,7767

25 946

45 000

118

80,58%

2,0095

24 681

140 000

116

79,56%

0,8915

38 006

345000

93

79,31%

0,1736

3 656

54 000

98

77,96%

0,0778

19 849

320 000

78

77,52%

-0,4831

2 452

85 000

110

65,41%

2,1317

12 846

70 000

43

Допълнителна 7-Б
Таблица
8. Класиране
10-те приоритетни
възна
основа
на
Таблица
с ранкиране
понанай-висока
стойност
NPVQ
коефициента на нетната сегашна стойност (NPVQ)

Проект за ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов"
в с. Горна Малина
Проект за читалище "Васил Левски" в с.
Горна Малина
Проект за училище «Христо Ботев» в с.
Горна Малина (всички корпуси)
Дом-паметник "Елин Пелин” в с.
Байлово
Проект за за Здравна служба с АТЦ в с.
Долно Камарци
Проект за сградата на общинската
администрация в с. Горна Малина
Проект за училище "Отец Паисий” в с.
Долно Камарци
Проект за Ритуален дом в с. Горна
Малина
Проект за училище "Св. Св. Кирил и
Методий" в с. Априлово
Проект за за Културен дом в с.
Белопопци

Допълнителна 7-В

Бал

Намалени
емисии %

NPVQ

Икономия на
Инвестиция
средства

148

83,83%

8,7767

25 946

45 000

128

89,42%

4,0579

29 746

100 000

110

65,41%

2,1317

12 846

70 000

118

80,58%

2,0095

24 681

140 000

103

85,36%

1,1635

8 206

65 000

116

79,56%

0,8915

38 006

345000

93

86,15%

0,7603

9 728

95 000

93

79,31%

0,1736

3 656

54 000

98

77,96%

0,0778

19 849

320 000

78

77,52%

-0,4831

2 452

85 000

Таблица 9. Класиране на 10-те приоритетни проекти въз основа

Таблица
с ранкиране
по най-висока
стойност на инвестиция
на обема
на необходимата
инвестиция

Проект за сградата на общинската
администрация в с. Горна Малина
Проект за училище "Св. Св. Кирил и
Методий" в с. Априлово
Проект за Дом-паметник "Елин Пелин” в
с. Байлово
Проект за читалище "Васил Левски” в с.
Горна Малина
Проект за училище "Отец Паисий” в с.
Долно Камарци
Проект за за Културен дом в с.
Белопопци
Проект за училище «Христо Ботев» в с.
Горна Малина (всички корпуси)
Проект за за Здравна служба с АТЦ в с.
Долно Камарци
Проект за Ритуален дом в с. Горна
Малина
Проект за ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов"
в с. Горна Малина

Бал

Намалени
емисии %

NPVQ

Икономия на
Инвестиция
средства

116

79,56%

0,8915

38 006

345000

98

77,96%

0,0778

19 849

320 000

118

80,58%

2,0095

24 681

140 000

128

89,42%

4,0579

29 746

100 000

93

86,15%

0,7603

9 728

95 000

78

77,52%

-0,4831

2 452

85 000

110

65,41%

2,1317

12 846

70 000

103

85,36%

1,1635

8 206

65 000

93

79,31%

0,1736

3 656

54 000

148

83,83%

8,7767

25 946

45 000
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Разумно използване на грантовите средства
При окончателното класиране на проектите трябва да се
отчитат и техните обективни технико-икономически и
финансови показатели. Така например, проектите с най-добри
финансови характеристики – ограничени инвестиции и кратки
срокове за възвръщане на направените инвестиции (такива са
проектите за ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов" и читалище "Васил
Левски"), е възможно да се финансират чрез търговски кредити.
Не е целесъобразно такива проекти да се насочват към
източници, които предлагат изцяло грантово финансиране. От
друга страна, проектите с по-неблагоприятни финансови
показатели – по-големи инвестиции и значително попродължителни срокове за откупуване на инвестициите, трудно
биха получили изгодно търговско финансиране. Именно тези
проекти трябва да се насочват към финансови източници на
грантово финансиране.
Анализ на резултатите от инвестиционните проекти
Очакваното изменение в потреблението на първична енергия (по
енергоносители) след изпълнението на инвестиционните проекти е
представено във фиг. 12. Сравнението се прави спрямо нормализираното
потребление на енергия, при което в помещенията се поддържа нормален
топлинен комфорт. Както ясно е показано на тази фигура, структурата на
потребяваната енергия по енергоносители силно се променя. Промишленият
газьол, твърдото гориво и значителна част от електричеството се заменят с
енергия, добита от ВЕИ (дървесни пелети). Общината планира да направи
широко обществено достояние тези резултати и да повлияе положително върху
поведението на гражданите при избора на горива за отопление.
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потребление на енергия (по
енергоносители) след изпълнението на проектите в 10-те
приоритетни сгради

Потребление на крайна енергия (kWh)
по енергоносители

Фиг. 12 а. ПрогнозаФигура
за крайното
на
12.потреление
Нормализирано
енергия (по енергоносители) след мерките (кВч)

Първи етап

Втори етап

1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Електронергия

2021
2021
Нафта

Електроенергия

2023
2023

2022
2022
Въглища

Години
2024 2024 2025 2025

Пелети

Промишлен газьол

Въглища
Дървесни пелети

Следващите фигури показват обобщените очаквани резултати от
изпълнението на проектите в 10-те приоритетни сгради по отношение на:
(а) общото потребление на енергия в тях (kWh) – фиг. 13
(б) общите разходи за енергия (лева) – фиг. 14
(в) намалените емисии на СО2 (тона) – фиг. 15
Във всяка от следващите фигури сравнението е направено спрямо
реалния и нормализирания базов сценарий.
Намаляването на енергийните разходи и на емисиите на СО2 след
изпълнението на проектите е основание общината да регистрира постигнатите
резултати в АУЕР и да придобие съответни Удостоверения за енергийни
спестявания20. Чрез тях тя може да генерира допълнителни средства за
изпълнение на проекти и дейности за енергийна ефективност, включени в този
план.
На фиг. 13 сценарият ““Потребление на крайна енергия след
проектите при нормализиран комфорт през целия планов период” се съпоставя
с реалния и нормализирания базов сценария на общото потребление на крайна
енергия.

20

Регистрирането на резултатите от изпълнени проекти за енергийна
ефективост и придобиването на Удостоверения за енергийни спестявания се
извършва по реда, определен с Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г., съгласно Заповед
№ РД-04-14/13.02.2017 г.
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Фигура 13. Сценарий “Потребление на крайна енергия след
проектите при нормализиран комфорт през целия планов период”

Потребление на крайна енергия (kWh)

ФИГ. 13. КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

Първи етап

Втори етап

2,000,000
1,800,000 1,677,237

1,704,484

1,774,608

794,163

834,674

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000

778,515

600,000
400,000
200,000
0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Реален базов сценарий (занижен комфорт)
Нормализиран базов сценарий (нормализиран комфорт)
Сценарий “Потребление на крайна енергия след проектите при нормализиран
комфорт през целия планов период”

Значителната разлика между реалния и нормализирания базов
сценарий на потреблението на енергия показва, че за да се постигне
витруалният сценарий “Потребление на крайна енергия след проектите при
нормализиран комфорт през целия планов период” потреблението на енергия
след осъществяването на проектите ще трябва значително да се увеличи. Това
може да се окаже твърде обезкуражително за общината и гражданите, тъй като
общото очакване е проектите за енергийна ефективност да доведат до
намаляване на енергопотреблението и на разходите за енергия.
Отново за комфорта и икономиите
Тук отново трябва да се напомни изводът от анализа на
изходното състояние, че понастоящем комфортът в повечето
от общинските сгради е толко силно занижен, че
нормализирането му изцяло ще погълне икономиите на енергия и
разходите за нея през почти целия период на плана.
В следващите две фигури (13 (а) и 13 (б)) са представени два
примерни сценария, които показват, че общината може гъвкаво и творчески да
интерпретира тези резултати като оптимизира поведението си по отношение на
комфорта в сградите през годините в зависимост от финансовите възможности
и конкретните обществени нагласи и потребности.
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Години

Фиг. 13 показва, че за да се нормализира комфортът, потреблението
на енергия трябва да започне се повишава още след първите проекти (2018 г.).
При сценария “Потребление на крайна енергия след проектите при
нормализиран комфорт след 2023 г.”, представен на фиг. 13 (а), комфортът
може да започне да се нормализира веднага след първите проекти, като
същевременно разходите на енергия се задържат на сегашното равнище до
края на първия период на плана (2025 г.). След това тези разходи постепенно
може да се повишават до равнището на сценария “Потребление на крайна
енергия след проектите при нормализиран комфорт през целия планов
период”, за да го достигнат в края на 2023 г. и да продължат да намаляват
успоредно с него. На фиг. 13 (б) е показан по-амбициозния, но напълно
реалистичен сценарий “Потребление на крайна енергия след проектите при
нормализиран комфорт след 2020 г.”, който предвижда по-ранно достигане до
сценария “Потребление на крайна енергия след проектите при нормализиран
комфорт през целия планов период” (до края на 2020 г.).

Потребление на крайна енергия (kWh)

Фигура 13 (а). Сценарий “Потребление на крайна енергия след
проектите при нормализиран комфорт след 2023 г.”
Първи етап

Втори етап

2,000,000
1,800,000 1,677,237

1,704,484

1,774,608

794,163

834,674

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000

778,515

600,000
400,000
200,000
0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Години
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Потребление на крайна енергия (kWh)

Първи етап

Втори етап
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ФИГ. 13. КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

Фигура 13 (б). Сценарий “Потребление на крайна енергия след
проектите при нормализиран комфорт след 2020 г.”
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Сценарий “Потребление на крайна енергия след проектите при нормализиран
комфорт след 2020 г.”

На фиг. 14 сценарият “Разходи за енергия след проектите при
нормализиран комфорт през целия планов период” се съпоставя с реалния и
нормализирания базов сценария на разходите за енергия. Поради смяната на
скъпото електричество с дървесни пелети, намаляването на разходите за
енергия след проектите се случва по-бързо (във времето), отколкото
намаляването на потреблението на енергия. Още в края на първия период на
плана (2020 г.) нормализираните разходи са твърде близко до сегашното им
(ненормално ниско) равнище. Пред общината се открива възможност след
изпълнението на проектите постепенно да започне да подобрява комфорта в
помещенията без да увеличава чувствително разходите за енергия.
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Фигура 14. Сценарий “Разходи за енергия след проектите при
нормализиран комфорт през целия планов период”
Основа за фиг. 14
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Фигура 14 (а). Сценарий “Разходи за енергия след проектите при
нормализиран комфорт след 2023 г.”
Основа за фиг. 14
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Години

Фигура 14 (б). Сценарий “Разходи за енергия след проектите при
нормализиран комфорт след 2020 г.”
Основа за фиг. 14а
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Фигура 15. Сценарий “Емисии на СО2 след проектите при
нормализиран сценарий през целия планов период)
Основа за фиг. 15
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Години

Нормализирането на комфорта е постижима задача
От анализа на очакваните резултати от инвестицонните
проекти става ясно, че нормализирането на комфорта в
общинските сгради е напълно реална задача, която може да се
постигне ускорено до края на първия етап на плана (2025 г.). При
това общото потребление на енергия постепенно ще се увеличи,
но това няма да се отрази пропорционално на разходите за
енергия. Те ще нараснат значително по-малко, поради
въвеждането на по-евтини ВЕИ (дървесни пелети) кето
заместители на скърото електричество.
По време на изпълнението на плана общинското ръководство
внимателно ще следи постигнатите резултати и като се
съобразява с моментните финансови възможости на общината,
балансирано ще подобрява комфорта в сградите и ще поддържа
разходите за енергия на възможно най-ниски равнища.

НЕИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ
Неинвестиционните дейности не подлежат на класиране според
критериите, използвани за инвестиционните проекти. Приемаме, че всички те
са необходими, тъй като от една страна имат важно значение за
осъществяването на много от инвестиционните проекти и от друга, допринасят
за мобилизирането на обществена подкрепа за плана. За постигането на целите
на плана за енергийна ефективност на общинските сгради се предлагат
следните неинвестиционни („меки“) проекти и дейности:
Неинвестиционна дейност, свързана с дългосрочна цел 1
Дейност 1. Изготвяне на енергийни обследвания и разработване
на проекти на общински сгради в Горна Малина
Засега едва 19% от всички общински сгради и 40% от избраните 10
сгради имат енергийни обследвания. Това ограничава възможностите за поточно планиране на разходите по плана и за привличане на инвестиции за
проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите. Ето защо, през периода на
действие на този план е желателно колкото е възможно повече общински
сгради поетапно да бъдат обследвани, като се започне от избраните
приоритетни 10 сгради, за които все още няма енергийни обследвания.
Предвижда се енергийните обследвания за останалите сгради да се
осъществяват последователно, като се отчита обществената им значимост и
честотата и масовостта на посещаемост от гражданите. Въз основа на докладите
от енергийните обследвания общината ще разработи задания за проектиране и
ще го възложи на специализирани проектантски колективи в съответствие с
последователността, предвидена в този план. Планира се през следващите
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години обследванията и проектите да се извършват в следната
последователност:
Срок за извършване на обследването в периода 2018 – 2020 г.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Училище "Св. Св. Кирил и Mетодий" (3200 м2), с. Априлово
Училище "Отец Паисий" (870 м2), с. Долно Камарци
Филиал ДГ "Вяра, Надежда и Любов" (390 м2), с. Априлово
Филиал ДГ "Вяра, Надежда и Любов“ (380 м2), с. Долно Камарци
Автогара (660 м2), с. Горна Малина
Кметство и читалище (1500 м2), с. Априлово
Културен дом (653 м2), с. Белопопци

Срок за идвършване на обследването в периода 2021 – 2025 г.:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Читалище (550 м2), с. Долна Малина
Здравна служба (250 м2), с. Горна Малина
Здравна служба с АТЦ (520 м2), с. Долно Камарци
Кметство (360 м2), с. Стъргел
Кметство (410 м2), с. Макоцево
Кметство (525 м2), с. Осойца.

Осъществяването на неинвестиционна дейност 1 ще създаде
предпоставки за изпълнението на инвестиционните проекти, произтичащи от
дългосрочна цел 1 и ще послужи за по-нататъшно уточняване на плана и за
доразвиването му през следващите планови периоди.
Неинвестиционни дейности, свързани с дългосрочна цел 2
Дейност 2. Провеждане на информационна кампания и дни на
енергийната ефективност и ВЕИ в сградите
Информационната кампания и Дните на енергийната ефективност и
ВЕИ в сградите имат за цел да популяризират сред населението на общината
ползите тях и да насърчат участието на гражданите в усилията за постигане на
целите на плана. През 2018 г. ще се изготви подробна програма за кампанията и
календарен график за провеждането на тематичните дни. До 2025 г. се
предвижда да се организират не по-малко от 6 еднодневни или полудневни
семинари за граждани с участието на специалисти по енергийна ефективност и
ВЕИ. Информационните дни са част от комуникационната кампания и ще се
провеждат ежегодно, синхронизирано с тематичните семинари. По време на
провеждането им пред местното население ще се представят действията на
общинското ръководство по изпълнението на този план и ще се онагледяват
постигнатите реални резултати. Чрез кампанията и Дните на енергийната
ефективност и ВЕИ в сградите се очаква да се утвърждава съзнанието, че
общината действително изгражда и защитава своя облик като „зелена“ община.
Във връзка с това активно ще се разясняват вредите от замърсяването на
атмосферния въздух в резултат на изгарянето на твърди горива за отопление и
ще се популяризират достъпни мерки и решения за ограничаване на вредните
последствия за човешкото здраве.
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Неинвестиционна дейност 2 произтича от дългосрочна цел 2 и в
частност от свързаната с нея непосредствената цел 2.1. С тази дейност се
поставя начало на създаването на дългосрочна платформа за повишаване на
информираността и заинтересуваността на жителите в общината по отношение
на енергийната ефективност и ВЕИ в сградите, чистотата на атмосферния въздух
и комфорта на обитаване в сградите, в която общинските обекти се очаква да
служат като модели за подражание.
Дейност 3. Повишаване на капацитета на общинската
администрация
Планира се да се проведат обучения на служители от общинската
администрация относно политиките в областта на енергийната ефективност и
ВЕИ в сградите, предимствата от дълбокото сградно обновяване „стъпка по
стъпка“, същността и предимствата на стандарта “почти нулевоенергийна
сграда”, политиките и конкретните действия за ограничаване на вредното
въздействие при изгарянето на дърва и въглища и др. В рамките на плановия
период се планира да се проведат най-малко 4 учебни семинара.
Специализираните обучения за общински служители имат за цел да повишат
административния капацитет по отношение на новите високи изискванията към
енергийните характеристики на сградите и управлението на енергийната
ефективност. Придобитите знания и умения ще разширят възможностите на
общинската администрация да подготвя успешни кандидатури за проекти по
енергийна ефективност и ВЕИ в сградите и да привлича външно финансиране за
тях.

Дейност 4. Разработване и поддържане на Общинска енергийна
информационна система (ОЕИС)
Началото на изграждането на цялостна Общинска енергийна
информационна система в община Горна Малина бе поставено чрез събирането
и систематизирането на данните за сградния сектор, което бе извършено за
нуждите на настоящия план. Завършването на този процес е първостепенна
задача на общинската администрация. Информационната система ще се
изгради въз основа на задание, съобразено със структурата и съдържанието на
енергийната информационна система на Общинската мрежа за енергийна
ефективност ЕкоЕнергия, което ще се утвърди от общинското ръководство.
Успоредно с работата по създаването на информационната система се планира
поредица от организационни и административни дейности. Сред тях са:
номинирането на общински енергиен мениджър и енергийни отговорници за
по-големите инвестиционни и неинвестиционни проекти, разработване на
планове за извършване на енергийни обследвания на общинските сгради и за
обучение на общинската администрация, разработване на система за енергиен
мониторинг върху общинските сгради преди и след тяхното обновяване,
постоянно проучване на възможностите за привличане на допълнителни
инвестиции за изпълнението на този план и др.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ
Подготовка за изпълнението на плана
Важно условие за успеха на този план е предварителната подготовка,
която общината ще извърши за осигуряването на своевременно финансиране
за ритмично изпълнение на плана. Сред дейностите, които трябва да се
осъществявят във връзка с този подготовка се открояват:
(а) създаването на организация за ускорено изграждане на
общинската енергийна информационна система и за нейното поддържане
през годините
(б) приемане на план за поетапното осигуряване на енергийни
обследвания за общинските сгради, за коите все още няма обследвания, като се
отдава приоритет на сградите, вкючени в 10-те приоритетни обекти
(в) приемането на план за обучението на общинската
администрация за придобиване на специфични технически, финансови и
организационни знания и умения за управление на изпълнението на плана
(г) приемането на дългосрочна платформа за целенасочената
комуникация с местното население за активизиране на обществена подкрепа
за целите на плана
(д) приемането на план за провеждане на контрол, наблюдение,
анализ и оценка (мониторинг) върху изпълнението на проектите и дейностите,
включени в плана
(е) номиниране на енергиен мениджър на общината и създаване на
енергийна работна група за управление на изпълнението на плана и за
координиране на дейностите изброените в т. от “а” до “д”; енергийният
мениджър и енергийната работна група ще координират осигуряването на
финансиране и провеждането на процедурите по обществените поръчки и ще
обобщават резултатите от мониторинга върху изпълнението на плана.
През първата година на плана (2018) усилията се съсредоточават
върху подготовката на кандидатура за финансиране от Финансовия механизъм
на ЕИП, който се очаква да обяви своята следваща кампания през втората
половина на годината.
Последователност на изпълнението на плана (план-график)
Таблицата по-долу представя времева диаграма за
последователното изпълнение на проектите за 10-те приоритетни сгради. Тя
съответства на предварително съгласуваната финансова рамка на общината
(табл. 4). Подреждането на обектите през годините е извършено на основата на
тяхното класиране в таблица 6. Тази класация е избрана, тъй като проектът за
сградата на общинската администрация изисква с най-голяма инвестиция, а в
момента се открива възможност за подготовка на кандидатура за финансиране
за проекта за административната сграда на общината в средищното селища с.
Горна Малина от Финансовия механизъм на ЕИП. Както се вижда от таблицата,
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този проект няма най-висока балова оценка, но се очаква да доведе до найсъществено подобряване на комофорта при минимално нарастване на
разходите за енергия.
Таблица 10. Последователност на изпълнението на
инвестиционните проекти и неинвестиционните дейности,
включени в Плана за енергийна ефективност на общинските
сгради в община Горна Малина (план-график)
2018
2018

2025
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Днес

ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов",
с. Горна Малина

6.1.2018 - 6.30.2019

Сграда на общинска администрация,
с. Горна Малина
Читалище "Васил Левски", с. Горна Малина

1.1.2019 - 12.31.2020
1.1.2020 - 1.1.2022

СОУ "Христо Ботев" (всички корпуси), с. Горна Малина

1.1.2021 - 1.1.2023

Дом-паметник "Елин Пелин", с. Байлово

1.1.2021 - 1.1.2023

Здравна служба и автоматична телефонна централа, с. Долно Камарци
Училище "Св. Св. Кирил и Методи", с. Априлово

1.1.2022 - 1.1.2024
1.1.2023 - 1.1.2025

ОУ "Отец Паисий", с. Долно Камарци

1.1.2024 - 12.31.2025

Ритуален дом, с. Горна Малина

1.1.2025 - 12.31.2025

Културен дом, с. Белопопци

1.1.2025 - 12.31.2025

Този график трябва да се актуализира ежегодно в съответствие с
реалните финансови средства, които ще се залагат в общинските бюджети за
всяка следваща година и с реалното изпълнение на плана за всяка изтекла
година.
Разходи за изпълнението на плана
Очакваните източници на финансиране за изпълнението на този
план са показани чрез финансовата рамка (табл. 4). Бюджетите за изпълнение
на плана се съставят ежегодно въз основа на изяснените до момента финансови
източници и възможности на общинския бюджет. На табл. 11 е показана
последователността на изпълнението на проектите и на свързаните с тях
разходи по години. Средствата за инвестиционни проекти са разпределени
според предварителния график за тяхното изпълнение. Средствата за
неинвестиционни дейности са разпределени само за първия етап на плана
(2018-2023 г.), докато за втория са временно съсредоточени в последната
година (2025 г.). Уточняването и разпределянето на тези средства през
годините на втория етап (2021-2025 г.) ще се извърши в края на 2020 г.
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Таблица 11. Предварително разпределение по години на
финансовите средства, необходими за изпълнението на
инвестиционните проекти и неинвестиционните действия
ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

2018

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
2019
2020
2021
2022
2023
2024

ОБЩО СУМИ
2025 ПО ПРОЕКТИ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Проект за сградата на общинската
администрация в с. Горна Малина

220000 125000

Проект за читалище "Васил Левски" в с.
Горна Малина
Проект за ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов" в
с. Горна Малина

22000
15000

345000
78000

100000

30000

45000

Проект за Дом-паметник "Елин Пелин” с.
Байлово

55000

85000

Проект за училище "Св. Св. Кирил и
Методий" в с. Априлово

140000
103000 217000

Проект за училище «Христо Ботев» в с.
Горна Малина (всички корпуси)

22000

48000

70000

Проект за училище "Отец Паисий” в с.
Долно Камарци

16000

Проект за за Здравна служба с АТЦ в с.
Долно Камарци

20000

Проект за Ритуален дом в с. Горна
Малина
Проект за за Културен дом в с. Белопопци

320000

79000

45000

65000
54000

54000

85000

85000

ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ
15000 250000 147000 155000 153000 148000 233000 218000
ПРОЕКТИ:
НЕИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Административни

2000

2000

5000

5000

95000

1319000

20000

24000

3000

10000

23000

5000

1000

30000

36000

15000

5000

50000

72000

25000

26000

135000

181000

Номиниране на енергиен мениджър и
енергийна работна група
Номиниране на енергийни отговорници в
по-големите обекти
Разработване на предложения за
привличане на финансиране
Обучение и квалификация
Разработване на план за обучение на
служители и специалисти
Обучение на общински служители и
специалисти
Информация и комуникация
Разработване на дългосрочна
комуникационна платформа
Разработване и поддържане на Общинска
енергийна система (ОЕИС)
Провеждане на информационна
кампания
Информационни дни и тематични събития
Прединвестиционни дейности
План за изготвяне на енергийни
обследвания и проекти
Енергийни обследвания на общински
сгради

2000

Разработване на задания за проектиране
Проектиране на дълбоко енергийно
обновяване на общински сгради

1000

Мониторинг
План за провеждане на мониторинг върху
всички общински сгради
Провеждане на мониторинг върху
приоритетните сгради

ОБЩО ЗА НЕИНВЕСТИЦИОННИ
7000
ДЕЙНОСТИ:

27000

10000

2000

ОБЩО ЗА ПЛАНА: 22000 277000 157000 157000 153000 148000 233000 353000

1500000

За да се осигури планираната ритмичност в изпълнението на плана
годишните бюджети трябва да съблюдават (доколкото е възможно)
предварителната финансова рамка. Те обаче в най-голяма степен ще зависят от
динамиката и условията на отделните финансови източници (периоди на
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обявяване на процедурите, приоритетни области за финансиране, специфични
условия за кандидатстване и т.н.), както и от способността на общината да
подготви печеливши кандидатури за привличане на финансиране в
съответствие с нуждите на този план.
В зависимост от успеха на кандидатурата на общината пред
Финансовия механизъм на ЕИП и началото на одобрените проекти, бюджетът за
2018 г. ще включи (или не) средства, необходими за първите инвестиционни
проекти и средства за някои от неинвестиционните дейности., както е показано
на табл. 12.
Таблица 12. Ориентировъчен бюджет на плана за 2018 г.
ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

2018

ОБЩО

15000

15000

15000

15000

Административни

2000

2000

Номиниране на енергиен мениджър и енергийна
работна група
Номиниране на енергийни отговорници в поголемите обекти
Разработване на предложения за привличане на
финансиране
Обучение и квалификация

5000

5000

Проект за ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов" в с.
Горна Малина

ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:
НЕИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Разработване на план за обучение на служители
и специалисти
Информация и комуникация
Разработване на дългосрочна комуникационна
платформа
Разработване и поддържане на Общинска
енергийна система (ОЕИС)

0

ОБЩО ЗА НЕИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

7000

7000

ОБЩО ЗА ПЛАНА:

22000

22000

На табл. 12 е представено извлечение от табл. 11, в което са
включени инвестиционните проектите и неинвестиционните дейности,
планирани за 2018 г. Независимо от това, че за раздела “Информация и
комуникация” не са предвидени специални бюджетни средства, работата по
разработването на Общинската информационна система (ОЕИС) и на
дългосрочната комуникационна платформа ще започне със собствените сили на
общинската администрация.
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