Въпросник на тема
„Eнергийна ефективност на сградите”
за общините

Име на лицето, което попълва въпросника
Длъжност
Координати на кандидатстващата структура

Име на града
Брой жители
Площ
Териториална организация на общината :
Как е организирана общината? Уточнете организационната структура свързана с управлението на сектор енергийна ефективност ?
Годишен бюджет за 2016 г. :
Бюджет за енергийна ефективност на сградите за 2016 г. :
Предвиден годишен бюджет за 2017 г. :
Бюджет за енергийна ефективност на сградите за 2017 г. :
Общ брой служители в общината :
Служители, ангажирани в сектора на енергийна ефективност :
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I.

Местен контекст:
A. Общински сграден фонд:
1. Уточнете площта на сградния фонд (кв.м.) на територията на Вашата община:
-обща площ на сградния фонд, който Вашата община управлява:
-училищни, спортни и културни сгради
-сгради с търговско и промишлено предназначение (бизнес инкубатори, бизнес паркове)
-сгради от сферата на здравеопазването
-административни сгради
-жилища
-други
2. Уточнете разходите за енергопотреблението и свързаните с него годишни разходи по видове сграден фонд на територията на Вашата община за
2016г.:
-училищни, спортни и културни сгради
-сгради с търговско и промишлено предназначение (бизнес инкубатори, бизнес паркове)
-сгради от сферата на здравеопазването
-административни сгради
-общински жилища
-други
3. Уочнете предвидените средства за енергопотреблението и свързаните с него годишни разходи по видове сграден фонд на територията на Вашата
община за 2017г.:
-училищни, спортни и културни сгради
-сгради с търговско и промишлено предназначение (бизнес инкубатори, бизнес паркове)
-сгради от сферата на здравеопазването
-административни сгради
-общински жилища
-други
4. Отчели ли сте през последните пет години значителен спад (над 5%) на Вашето енергопотребление благодарение на дейности за подобряване на
енергийната ефективност и икономии на вода? да/не
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B.Частен сграден фонд:
5. Каква е площта на частния сграден фонд (кв. м.) ?
6. Посочете броя на регистрираните сдружения на етажна собственост :
7. Посочете броя на вече санираните и/или в процес на саниране сгради :
8. Посочете броя на предвидените за саниране сгради, и предвидения срок за изпълнение :

II.

Местна политика:

A. Стратегически цели:
9. На какво се основава Вашата стратегия в сферата на енергийната ефективност на сградите?
10. Кои са ключовите елементи за определяне на горепосочената политика и нейното изпълнение ?
- Разполагате ли с план за енергийна ефективност на обществените и частните сгради: ……………………………………………..
Свързани ключови цели (мерки за подобряване на енергийната ефективност на съществуващите обществени сгради, мерки за подкрепа за термичното
саниране на частните жилища и др.): ……………………..

B. Свързани мерки и проекти:

11. Кои са мерките и проектите, които вече сте разработили / ще разработите в рамките на Вашата местна стратегия за енергийна ефективност на
сградите?
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Моля, попълнете таблицата по-долу:
През последните 5 години
Разработени проекти
Бюджет на проектите

Предвидени проекти през следващите 5 години
Наименование и цели на
Срок и бюджет на проекта
проекта

ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД
Провеждане на енергийни одити

-

Саниране:
Дейности, които целят да
подобрят енергийната
ефективност

Саниране:
изолационни работи,
инсталиране на малки автономни
системи за производство на
енергия (соларни панели,
централи с дървесина…)

-

Саниране:
закупуване на нови инсталации,
отличаващи
се
с
ниско
потребление на енергия и ниски
експлоатационни разходи
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12. Саниране:
подмяна на налично оборудване
или модернизиране

13. закупуване или наемане на екоефективни сгради и саниране на
налични сгради

14. Строителство на нови
енергоикономични сгради
Уточнете дали се касае за
училищни, спортни и културни
сгради, с търговско и
промишлено предназначение
(бизнес инкубатори, бизнес
паркове), от здравния сектор,
административни или жилищни.
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Дейности за повишаване на
осведомеността на ползвателите
на енергоикономичните сгради

ЧАСТЕН СГРАДЕН ФОНД
Помощи в натура за обследвания
и консултации
уточнете кои са партньорите
(собственици, наематели, крупни
наемодатели (кооперации и др.)
строителни предприемачи)
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Дейности по повишаване на
осведомеността и комуникация
(уточнете за всяка дейност
съответния бюджет, целевите
категории
население
и
използваните канали)

12. Брой подадени заявления за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради :
13. Относителен дял на сградите, заявили участие в програмата спрямо общия броя на сградите допустими за участие :
14. Брой проведени (договорени) енергийни одити или обследвания за участие в националната програма :
15. Брой проведени обществени поръчки за избор на изпълнител на енергийното обновяване на жилищните сгради :
C. Вътрешни средства и мобилизиране на външно финансиране:
16. Как е организирано управлението на енергийната ефективност във Вашата община?
17. Кой е органа и/или служителите, които отговарят за изпълнението на стратегическите приоритети, свързани с управлението на енергийната
ефективност на сградите?
18. С какво професионално ниво разполагат горепосочените?
19. Предвиден ли е план за обучение за вашите служители в тази област през следващите две години?
Ако да, какъв е бюджетът, осигурен от общината за целта?

да

не

20. Ползвате ли се от подкрепата на партньори, за да подобрите Вашите експертни познания за тези приоритети във вътрешноведомствен план?
Моля посочете :
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21. Участвали ли сте вече в проект за международно или междурегионално сътрудничество по темата за енергийната ефективност?
Ако „да“ моля посочете :
22. Посочете програмите и/или възможните начини за финансиране на вашата стратегия и проекти в областта на енергийната ефективност.
23. По кой от горепосочените програми сте били вече бенефициент?
24. Срещали ли сте затруднения при кандидатстването за финансиране по тези програми? Ако „да“, моля посочете?
25. Имате ли нужда от допълнителна информация, свързана с възможните механизми за финансиране на Вашите проекти?
26. Кой е проектът, реализиран от Вашата община в сферата на енергийната ефективност, с който най-много се гордеете?
Защо?
27. Опишете нещо допълнително в сферата на енергийната ефективност, което е отличителен знак на Вашата община.

