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ГРАД ДОБРИЧ 
 

 

 
“Като дългогодишен член на Общинската мрежа за енергийна 
ефективност ЕкоЕнергия, община Добрич потвърждава готовността 
си да бъде включена като пилотна община в проекта МОДЕЛ, с което 
ще получи възможността да бъде община МОДЕЛ, както за 
останалите български общини, така и за своите жители по 
отношение на устойчивото използване на енергията. По този начин 
още веднъж доказваме доброто сътрудничество и партньорство при 
съвместната ни работа в областта на енергийната ефективност. 

След присъединяването към проекта, община Добрич ще разработва и 
изпълнява Общинска енергийна програма и Годишни енергийни планове, 
като си поставя за цел да постигне определени икономии на енергия в 
общинските обекти, а също така и да насочи вниманието на местната 
общественост чрез информационни кампании за конкретни действия в 
областта на устойчивата енергия.” 

Детелина Николова, кмет на Добрич 

 
За контакт: 

9300 град Добрич 

ул. „България” № 12 

тел.: 058 60 12 03 

e-mail: dobrich@dobrich.bg 

www.dobrich.bg 
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     ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪР 
 

 

   ЕЛЕНА АНАСТАСОВА 

    ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 
 

 

Елена Анастасова е магистър инженер по „Електроенергетика и обзавеждане” и 
„Комуникационна техника и технологии” от Техническия университет в Русе. 

От пет години работи в общинската администрация на град Добрич като главен 
специалист и общински отговорник по енергийна ефективност. Основните й 
дейности са свързани с ефективното провеждане на общинската политика в 
областта на уличното осветление, електроизграждането, електроснабдяването и 
усъвършенстването на тролейбусния транспорт в града; разработването и 
изпълнението на общинската енергийна програма; поддържането на базата 
данни за текущото потребление на енергия във всички общински обекти; 
повишаването на информираността на населението и представителите на 
малкия и средния бизнес в общината по отношение на енергийната ефективност. 
Завършила е курсове по Общинско енергийно планиране и Внедряване на 
програми за околна среда. 

Притежава опит в разработването, управлението и изпълнението на различни 
програми и проекти: 

� Разработване и изпълнение на проект „Енергийноефективна 
реконструкция на системата на улично осветление на град Добрич” и 
проекти за ново изграждане на улично осветление на територията на град 
Добрич 

� Изпълнение на проект за смяна на горивната база във всички общински 
обекти 

� Разработване и реализация на проект „Интегриран подход на община 
град Добрич към местния бизнес” 

� Изпълнение на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни 
жилищни сгради” 

� Участие в разработването на Общински планове за развитие и Общинска 
програма за енергийна ефективност 

� Експерт от страна на община град Добрич в международния проект 
MUSEC по програма „Интелигентна енергия за Европа”  

� Експерт в европейската програма „Зелена светлина” 

� Консултант в информационното бюро за енергийна ефективност в 
центъра за услуги и информация на гражданите на Добрич 

� Участие в планирането, разработването и изпълнението на проекти за 
общински обекти – в част „Електро”, както и осъществяване на мерки за 
енергийна ефективност от програмата за капиталовите разходи на 
общината (2003-2008 г.) 

� Участие във възлагането на конкурси за извършване на енергийни 
обследвания на общински обекти. 

 

Контакт: 

Тел.: 058 60 12 09 

E-mail: e_anastasova@dobrich.bg 
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  ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА  
  И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
  МЕРКИ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2010 Г. 
 

Община град Добрич: 

- Поддържане на общинската енергийна информационна система. 

- Подобряване на енергийната ефективност в общински обекти (пет 
училища и две детски градини). 

- Енергийноефективна реконструкция на системата на уличното осветление. 

- Инсталиране на слънчеви панели във всички детски градини. 

- Разработване на фотоволтаичен парк. 

- Енергийни одити на общински сгради. 

- Подобряване на енергийната ефективност в жилищни сгради. 

- Подобряване на енергийната ефективност в градския транспорт. 

- Развитие на дейността на общинския информационен център за 
енергийна ефективност. 

- Провеждане на Общински дни на интелигентната енергия. 

 

ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2008 Г.  
 

  Община Добрич 

 
Дните на интелигентната енергия в град Добрич започнаха през април с 
откриването на Информационен център по енергийна ефективност в общината и 
приемането на Общинската енергийна програма от Общинския съвет. Тези две 
събития бяха съпътствани от показването на изложбата “Имаджин: Места, които 
ни показват пътя”. През октомври сред учениците в Добричките училища беше 
организиран конкурс за детска рисунка на тема: “Да спасим планетата”. Рисунките 
бяха изложени в сградата на общината. На 1 октомври на интернет страницата на 
общината беше публикувана анкета на тема “Знаете ли как да използвате 
интелигентно енергията във Вашето ежедневие”. В училищата бяха прожектирани 
филмите “Неудобната истина” и “Биоенергията в действие”. Всички дейности бяха 
отразени от местните медии. 
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ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2009 Г.  
 

 Община град Добрич 
 

Общинските дни на интелигентната енергия в община град Добрич се проведоха в 
периода 17 – 22 септември. Партньори в провеждането на дните бяха Е.ОН 
България Мрежи АД, Черноморската технологична компания АД, Фирма Изида и 
колоездачен спортен клуб Изида, СИВЕЛ ЕООД, Добричкото училищно 
настоятелство, Тройлейбусен транспорт ЕООД, Центъра за защита на природата 
и животните, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 
Партньори на Общината са и всички местни медии, които отразяват актуална 
информация, новости и отзвук от провежданите ОДИЕ. 

Добра практика на общината е да проучва мнението на своите граждани чрез 
анкети на актуални теми в общинския сайт. ОДИЕ през 2009 г. стартираха с 
анкета на тема: "С какви мерки и средства спестявате енергия?" и програмата за 
провеждане на ОДИЕ. На общинския сайт са поместени практични съвети за 
пестене на енергията в бита, с което значително се повишава информираността 
на гражданите. 

Дните на интелигентната енергия се проведоха в рамките на Европейската 
седмица на мобилността под мотото "Да подобрим градския климат" и във връзка 
с поетите ангажименти по Споразумението на кметовете. В рамките на тези 
инициативи бяха проведени множество мероприятия и събития, съпътствани с 
широко медийно оповестяване и пропагандиране, като: 

- Семинар на тема "Интелигентната енергия и енергийната ефективност в 
Община град Добрич". 

- Подписване на Европейската харта за подобряване на градския климат. 

- Концерт за Слънцето и рисунки на открито. 

- Европейски ден без автомобили - 22 септември. 

- Детски състезателни игри и вело поход. 

- Масов вело поход. 

- Професионално вело състезание с предметни награди. 

- Изложба на детски рисунки с награди на теми: „Слънцето – източник на 
енергия” и „Да подобрим градския климат”. Предизвикателство в конкурса 
беше използването на рециклируеми материали. 

- Прожектиране на образователни филми в училищата. 

В Дните на интелигентната енергия 2009 г. се включиха 5000 участници от 
различни възрастови групи и с различни нагласи и мнения по глобалните въпроси 
за изменението на климата. ОДИЕ се оценяват като изключително успешни. 


