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1. Основание за разработване 

Общинската Програма за енергийна ефективност на община Неделино за 

периода 2021 -2027 г. е разработена на основание чл.12, ал.2 от Закона за 

енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр. 35 от 2015 г. с последни изм. ДВ. бр.21 

от 13.03.2020 г. Програмата е в съответствие с Националния план за действие по 

енергийна ефективност, Националния план за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия, Националната дългосрочна програма за насърчаване на 

инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните 

характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и 

търговски сграден фонд и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР) за разработване на програми за енергийна ефективност.  

Общинската програма е подчинена на Енергийната стратегия на Република 

България до 2030 г. и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на 

Обединените нации по изменение на климата.  

През ноември 2018 г., Европейският парламент прие новите цели за 

енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. До 2030 г. 

енергийната ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%. Програмата  е в 

съответствие с тази рамка на ЕС, която предлага цели и мерки, с които 

икономиката и енергийната система на съюза да станат по -конкурентоспособни, 

сигурни и устойчиви. Тя включва цели за намаляване на емисиите на парникови 

газове и за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, 

като в нея се предлага нова система за управление и показатели за изпълнение.  

Настоящата програма е разработена в съответствие с:  

Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 

2030 г. на Република България (ИНПЕК). Документът е изготвен в 

съответствие с изискванията на Регламента за управлението на енергийния съюз 

(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията 

в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 

715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 
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2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за 

отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета), 

съгласно който държавите Програма за енергийна ефективност на община 

Неделино 2021-2031 г. 28 членки на Европейския съюз трябва да предадат 

проекта на ИНПЕК до 31.12.2018.  

Пътна карта за енергетиката до 2050 г.  През декември 2011 г. 

Европейската комисия публикува Пътна карта за енергетиката, която има за цел 

понижаване на въглеродните емисии до 2050 г. като същевременно се подобри 

конкурентоспособността и сигурността на доставките за Европа.  

Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност.  

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем 

директиви и девет регламента, които са транспонирани в българското 

законодателство в Закона за енергийната ефективност. Две от директивите са 

тясно свързани с енергийния мениджмънт в Общините: Директива 2010/31/ЕС 

на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните 

характеристики на сградите. Целта на директивата е да насърчи подобряване на 

енергийните характеристики на сградите в рамките на ЕС, като се вземат предвид 

външните климатични и местни условия, както и изискванията за параметрите на 

вътрешния въздух и съотношението разходи-ефективност. Директивата определя 

изисквания по отношение на: Общата методологична рамка за изчисляване на 

цялостните енергийни характеристики на сгради и части от тях;  Директива 

2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно енергийната ефективност. Основната цел на директивата е да допринесе 

за постигане на целите на ЕС за енергийна ефективност до 2020 г. чрез:  

Изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и 

частен сграден фонд; Задължително реновиране на 3% годишно от пълната  

разгъната застроена площ (РЗП) на държавните сгради над 250 кв.м, а за 

общинските сгради това е пожелателно; Насърчаване използването на ЕСКО 

дружества за енергийни услуги и договори за енергоспестяване с гарантиран 

резултат за финансиране на санирането на сградния фонд; Въвеждане на система 
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за енергийно управление, включително енергийни обследвания, като част от 

прилагането на плана по ЕЕ от публичните органи.  

С разработването на настоящата Програма за енергийна ефективност, 

Община Неделино ще създаде устойчива политика за усвояване на различни 

енергийни възможности, тяхното приложение на местно ниво с конкретен обхват 

на инвестициите и осигуряване на финансиране, чрез различни инструменти. 

Програмата е съгласувана с Плана за интегрирано развитие на община Неделино 

за периода 2021-2027 г. и включените в него проекти и дейности.  

Законодателната рамка в областта на енергийната ефективност и 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници се определя от 

следните по-важни нормативни документи:  

Закон за енергийната ефективност (изм. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2018 г.)  

Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС 

относно енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица 

предизвикателства пред т. нар. „задължени лица - търговци с енергия“, както и 

пред Общините в качеството им на крайни клиенти на енергия. По силата на чл. 

12 от ЗЕЕ държавната политика в областта на енергийната ефективност се 

изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези органи 

разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на 

целите, заложени в: национални планове за действие по енергийна ефективност; 

национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия; 

национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните 

и/или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от държавната 

администрация; национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции 

за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на 

сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден 

фонд; Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на 

стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на 

съответните райони, изготвяни на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за 

регионалното развитие, както и въз основа на перспективите за устойчиво 

икономическо развитие на съответните райони за икономическо планиране. По 
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аргумент от чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на програмите по 

енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните 

органи и на общините. Съгласно чл. 14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на 

националната цел за енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за 

енергийни спестявания, която да осигури постигането на обща кумулативна цел 

за спестена енергия при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 . 

Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ, задължените по чл. 14, ал. 4 лица, собствениците 

на сгради по чл. 38, ал. 1, по отношение на които може да  бъде извършено 

обследване за енергийна ефективност или сертифициране, собствениците на 

предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление 

са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност. Списъкът от 

дейности, посредством които се осъществява управлението на енергийната 

ефективност се съдържа в чл. 63, ал. 2 от ЗЕЕ и включва: 1. организиране на 

изпълнението на програмите за енергийна ефективност на държавните и местните 

органи, както и на други мерки, които водят до изпълнението на индивидуалните 

цели за енергийни спестявания; 2. поддържане на бази данни за месечното 

производство/потребление по видове енергии и потребители, включително дати, 

цени, количество и качество на доставените/продадените енергии и горива; 3. 

ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление; 4. оценка на 

изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания.  

Закон за енергетиката 

Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните 

задължения: да изискват от енергийните предприятия на територията на 

общината прогнози за развитието на потреблението на електрическа и топлинна 

енергия и природен газ, програми и планове за електроснабдяване, 

топлоснабдяване и газоснабдяване; да осигуряват изграждането, експлоатацията, 

поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление за 

имоти - общинска собственост; да предвиждат в общите и подробните 

устройствени планове благоустройствени работи, необходими за изпълнението 

на инвестиционните програми на енергийните предприятия за развитие на мрежи 

и съоръжения на техническата инфраструктура.  
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Закон за устройство на територията  

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) е т.нар. „шесто изискване към строежите“ - изискването за енергийна 

ефективност (вж. чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ), въведено в ЗУТ през 2005 г. С 

въвеждането на това изискване дейностите, свързани с реализация на 

инвестиционни намерения в областта на строежите, в това число и дейностите по 

изпълнение на енергоспестяващи мерки са поставени на нова основа. 

Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност  

НАРЕДБА №Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;  НАРЕДБА №Е-

РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите;  НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите  НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 02.04.2009 г. 

за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства 

по договор с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - 

държавна и/или общинска собственост;  НАРЕДБА №РД-16-932 ОТ 23.10.2009 

г. за условията и реда за извършване на проверка на водогрейни котли и на 

климатични инсталация по чл.27,ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за енергийната 

ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях;  

НАРЕДБА №Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, 

структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация.  

НАРЕДБА №Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване  

на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на 

постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното 

оценяване и начините за потвърждаването им;  НАРЕДБА №Е-РД-04-05 от 

08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните 

характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно 

изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване 

на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни 

спестявания;  НАРЕДБА № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на 

производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към 

разпределителните електрически мрежи  НАРЕДБА за методиките за 
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определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето 

на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни 

спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания 

между задължените лица (приета с Постановление на Министерския съвет №  240 

от 15.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.).  

Енергиен паспорт на сграда 

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване 

на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните 

изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на 

енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован 

експлоатационен срок. Сертификат за енергийна ефективност на сграда се издава 

след реализиране на енергоспестяващи  мерки (ЕСМ) за подобряване на 

енергийните характеристики на сградите и след постигане на определените нива 

на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление при спазване 

на изискванията на чл.15, ал.3 от ЗЕЕ. В срок до 15 март на съответната година 

АУЕР изготвя и публикува на интернет страницата си проект на списък на 

задължените лица по чл. 14, ал. 4 и техните индивидуални годишни цели. 

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в 

експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на 

Програма за енергийна ефективност на община Неделино 2021-2031 г. 34 

строително-монтажни работи. По задание на възложителя енергийният паспорт 

може да се съставя в част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект,  

въз основа на който се издава разрешение за строеж.  

Интегриран план за развитие на община Неделино за периода 2021-2027 г. 

Общинската политика за Енергийна ефективност е заложена и в Плана за 

интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021-2027 г. 
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2. Политика по енергийна ефективност 

 
Община Неделино извършва местно самоуправление, административно -

правно и информационно обслужване на гражданите и юридическите лица. 

Организацията и нейните служители управляват енергията във всекидневната 

си работа. 

Община Неделино се стреми към повишаването на енергийната 

ефективност и подобряване на енергийните характеристики при използването и 

потреблението на енергия. 

Община Неделино е определила следните основни за организацията 

енергийни цели: 

✓ разработване, внедряване и поддържане на документирана Система за 

управление на енергията, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 

50001:2011, която да отговаря на спецификата и степента на използването 

на енергията и енергийното потребление;  

✓ ангажимент на служителите на организацията е да работят за непрекъснато 

подобряване на енергийните характеристики  в организацията; 

✓ осигуряване на пълен достъп до информация и предоставяне на ресурси за 

постигане на общите и конкретните енергийни цели на организацията; 

✓ изработване на рамка за определяне и преглед на общите и конкретните 

енергийни цели; 

✓ спазване и прилагане на всички приложими закони, нормативни уредби и 

стандарти, свързани с енергийната ефективност и използаването и 

потреблението на енергията;  

✓ насърчаване използването на енергийно ефективни продукти и услуги и 

планиране подобряването на енергийните характеристики.  

Кметът на община Неделино декларира личното си участие и отговорност 

за изпълнение на обявената енергийна политика, осигуряваща подобряването на 

енергийната ефективност на организацията.  
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3. Състояние на енергийното потребление 

 
Разглеждайки енергийното потребление ще попаднем на 4 основни групи 

обекти общинска собственост: сградите, в които се помещават кметствата на 

общината; основни сгради, които се ползват; улично осветление и сгради, които 

са полусрутени и запустели.  

Първата и последната група не са обект на настоящия анализ поради това, 

че потреблението на енергия в тях е незначително в сравнение с останалите 

групи. В Таблица 1 и Графика 1 е представено потреблението на енергия в 

стойностно изражение за предходните три години на останалите две групи:  

Общо годишно употребена енергия в лв. 2018 2019 2020 

Централна сграда на Общинска администрация 26 092,98 лв. 27 349,31 лв. 30 587,23 лв. 

ОДЗ "Слънце" 11 119,43 лв. 8 802,78 лв. 12 488,78 лв. 

ОДЗ "Пролет" 26 019,87 лв. 15 106,22 лв. 16 345,87 лв. 

ТИЦ 2 376,36 лв. 3 172,75 лв. 5 349,86 лв. 

ОУ "Дичо Петров" 12 968,24 лв. 18 363,61 лв. 20 675,01 лв. 

Улично осветление 47 543,06 лв. 47 117,07 лв. 53 620,13 лв. 

Общо 126 119,94 лв. 119 911,74 лв. 139 066,88 лв. 
Таблица 1  

 

Графика 1  
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От тях се вижда, че след спад през 2019 г., през 2020 г. енергийните 

разходи се увеличават. Донякъде причина за това е увеличението на цените на 

тока и горивата през 2020 г., но като цяло ясно личи тенденция на повишено 

енергийно потребление, което налага извода, че е належащо вземането на мерки 

в тази област. Общото за сградите, обект на внимание е, че те имат 

топлоизолация и дограма, основното върху което трябва да се работи е начинът 

на отопление /изключение двата жилищни блока, за които Общината е 

кандидатствала по НПЕЕМЖС и са във фаза пред сключване на договор/ . По 

нататък е дадена разбивка, по обекти на консумацията на енергия и стойността  

и за предходните три години. 

Енергийно потребление 2018-2020 г. 

Централна сграда на Общинска администрация 

Показател Мярка 2018 2019 2020 

Годишно потребление на ел. енергия         

Годишно потребление kWh/год 147926,49 150477,03 157713,72 

Стойност лв./год 26092,98 27349,31 30587,23 

Годишно потребление на твърдо гориво         

Природен газ m3/год       

Въглища kg/год       

Пелети, костилки и др. kg/год       

Стойност лв./год       

Годишно потребление на течно гориво         

Природен газ m3/год       

Нафта, бензин m3/год       

Стойност лв./год       

Общо годишно употребена енергия лв./год 26092,98 27349,31 30587,23 
Таблица 2  
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Графика 2  

Сградата задължително трябва да бъде обект на обследване заради 

увеличаващата се консумация на електроенергия.  

Енергийно потребление 2018-2020 г. 

ОДЗ "Слънце" 

Показател Мярка 2018 2019 2020 

Годишно потребление на ел. енергия         

Годишно потребление kWh/год 15031,36 15544,2 8090,88 

Стойност лв./год 3420,43 3675,93 2474,78 

Годишно потребление на твърдо гориво         

Природен газ m3/год       

Въглища kg/год       

Пелети, костилки и др. kg/год 17110 11393 22500 

Стойност лв./год 7699 5126,85 10014 

Годишно потребление на течно гориво         

Природен газ m3/год       

Нафта, бензин m3/год       

Стойност лв./год       

Общо годишно употребена енергия лв./год 11119,43 8802,78 12488,78 
Таблица 3  
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Графика 3  

Сградата добре се справя с намаляването на разходите за електроенергия, 

но основен неин проблем е начинът на отопление.  

Енергийно потребление 2018-2020 г. 

ОДЗ "Пролет" 

Показател Мярка 2018 2019 2020 

Годишно потребление на ел. енергия         

Годишно потребление kWh/год 14187,31 13614,99 11586,51 

Стойност лв./год 2860,35 2872,22 2647,87 

Годишно потребление на твърдо гориво         

Природен газ m3/год       

Въглища kg/год       

Пелети, костилки и др. kg/год       

Стойност лв./год       

Годишно потребление на течно гориво         

Природен газ m3/год       

Нафта, бензин m3/год 11,236 6,742 6,742 

Стойност лв./год 23159,52 12234 13698 

Общо годишно употребена енергия лв./год 26019,87 15106,22 16345,87 
Таблица 3  
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Графика 3  

 И тук потреблението на електроенергия е овладяно, проблемът също е 

отоплението. 

Енергийно потребление 2018-2020 г. 

ТИЦ 

Показател Мярка 2018 2019 2020 

Годишно потребление на ел. енергия         

Годишно потребление kWh/год 13243 17251 28230 

Стойност лв./год 2376,36 3172,75 5349,86 

Годишно потребление на твърдо гориво         

Природен газ m3/год       

Въглища kg/год       

Пелети, костилки и др. kg/год       

Стойност лв./год       

Годишно потребление на течно гориво         

Природен газ m3/год       

Нафта, бензин m3/год       

Стойност лв./год       

Общо годишно употребена енергия лв./год 2376,36 3172,75 5349,86 
Таблица 4  
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Графика 4  

Явно е увеличението на потреблението на електроенергия, допускането е, 

че и тук става дума за начина, по-който се отоплява сградата, но най-добре ще 

бъде установено това след енергийно обследване.  

Енергийно потребление 2018-2020 г. 

ОУ "Дичо Петров" 

Показател Мярка 2018 2019 2020 

Годишно потребление на ел. енергия         

Годишно потребление kWh/год 70187,08 97568,76 105313,5 

Стойност лв./год 12968,24 18363,61 20675,01 

Годишно потребление на твърдо гориво         

Природен газ m3/год       

Въглища kg/год       

Пелети, костилки и др. kg/год       

Стойност лв./год       

Годишно потребление на течно гориво         

Природен газ m3/год       

Нафта, бензин m3/год       

Стойност лв./год       

Общо годишно употребена енергия лв./год 12968,24 18363,61 20675,01 
Таблица 5  
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Графика 5  

Допускането и изводите са същите като при ТИЦ – Неделино. 

Енергийно потребление 2018-2020 г. 

Улично осветление 

Показател Мярка 2018 2019 2020 

Годишно потребление на ел. енергия         

Годишно потребление kWh/год 302119,49 310662 328021 

Стойност лв./год 47543,06 47117,07 53620,13 

Годишно потребление на твърдо гориво         

Природен газ m3/год       

Въглища kg/год       

Пелети, костилки и др. kg/год       

Стойност лв./год       

Годишно потребление на течно гориво         

Природен газ m3/год       

Нафта, бензин m3/год       

Стойност лв./год       

Общо годишно употребена енергия лв./год 47543,06 47117,07 53620,13 
Таблица 6  
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Графика 6  

Причината за увеличението на потреблението на електроенергия за 

улично осветление е разширяването на мрежата на същото. В общината имаше 

много квартали и населени места без осветление. Поради това, че Общината 

изпълнява основно и социални функции, тя смени  1800 тела с LED такива, но 

разширяването беше извършено със стандартни. Тя има ангажимента да 

продължи подновяването като по този начин тенденцията да бъде овладяна.  

 

/Забележка: От 2014 г. в сградата на ТИЦ е разположен Център за 

социална интеграция и рехабилитация, в сградата на Ученическо общежитие 

„Дичо Петров“ се намират Център за настаняване от семеен тип и Център за 

обществена подкрепа както и Социална кухня, която 2016 се трансформира в 

Обществена трапезария (значително завишава разходите на сградата за 

електроенергия поради непрекъснато увеличаващия се брой потребители на 

кухнята)/ 

 

4. Цел и обхват 

 
Основна цел:  

➢ Създаване на предпоставки за ефективно използване на енергията и 

устойчиво развитие в посока балансирано оползотворяване на 
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местните ресурси и въвеждане на енергоспестяващи мерки, което 

ще доведе до превръщането на община Неделино в енергийно 

ефективна община. 

Обхватът на настоящата Програма за енергийна ефективност на община 

Неделино е 7 години от 2021 до 2027 г., като е съобразен с програмния период на 

планиране в ЕС, както и със съществуващите и бъдещите възможности за 

финансиране на енергоспестяващи мерки по национални и европейски 

финансиращи програми. 

Специфични цели и приоритети: 

➢ Цел 1 - Подобряване на енергийната ефективност в обществени, 

стопански и жилищни сгради; 

Приоритет 1 – Подобряване на енергийната ефективност на 

общински, стопански и жилищни сгради 

Очаквани резултати: 

✓ Привеждане на сградния фонд към изискванията на ЗЕЕ и 

Наредбите за ЕЕ; 

✓ Намаляване на разходите за енергия; 

✓ Намаляване на разходите за горива; 

✓ Намаляване на емисиите от CO2; 

✓ Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради ; 

✓ Удължен живот на изброените сгради и техните инсталации 

и съоръжения. 

Дейностите за подобряване на енергийната ефективност в публични, 

частния и промишления сектор остават сред най-разходно ефективните 

възможности за намаляване на емисиите, увеличаване на енергийната сигурност  

 

➢ Цел 2 - Повишаване на капацитета на Община Неделино в областта 

на енергийната ефективност; 

Приоритет 2 – Въвеждане на управление на енергията на 

територията на общината 
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Очаквани резултати: 

✓ Внедрен енергиен мениджмънт - Това понятие включва 

систематичния мониторинг, анализ и планиране на 

енергопотреблението, което позволява на потребителите 

максимално да увеличат енергийните си спестявания и да 

подобряват енергийните си характеристики за 

продължителен период от време чрез въвеждането на 

организационни и технологични изменения. В допълнение 

към директните енергийни спестявания, ползите от 

внедряването на система за мониторинг и мениджмънт на 

енергията включват постигане на съответствие със 

законодателните изисквания, осигуряване на прозрачност за 

енергоконсумацията в отделните подразделения, както и 

възможност за ранно засичане и отстраняване на значителни 

отклонения в експлоатационните 

➢ Цел 3 - Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса 

в областта на енергийната ефективност.  

Приоритет 3 - Създаване на единна информационна система за 

енергопотреблението на общинските обекти и повишаване на 

местния капацитет и информираност на гражданите за икономия на 

енергия, наблюдение и контрол на енергийната ефективност.  

Очаквани резултати: 

✓ Подобрена енергийната ефективност на процесите, 

оборудването и устройствата, и понижава разходите, 

консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид; 

✓ Повишено ниво на информираност на гражданите и бизнеса;  

✓ Изградена култура за прилагане на енергийно ефективни 

мерки; 

✓ Изграждане на публично-частни партньорства; 

✓ Намаляване на въглеродните емисии отделяни от общината;  

✓ Повишена информираност на жители и бизнес за начините, 

методите и ползите от въвеждането на дейности по 

енергийна ефективност; 
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✓ Проведени информационни кампании; 

✓ Повишени познания на жителите на община Неделино 

относно постигане на енергийна ефективност.  

 

 

5. Избор на дейности и мерки 
От групата обекти, в които Община Неделино се е насочила да въвежда 

ЕСМ, се открояват помещенията на кметствата в общината. Обикновено те се 

намират в големи несанирани сгради, в които реално се използват едно, две 

помещения от общия капацитет, необходимо е индивидуална оценка за начина 

по-който ще се санират сградите като се оценя ефекта от „разходи -ползи“. За 

обекти с такъв профил особено подходящо е използването на фотоволтаични 

панели и поради малкото помещения, които се ползват и отопление с климатици 

с висок клас енергоспестяване. 

Друг специфичен обект на внимание е уличното осветление, Общината е 

сменила над 1800 тела с LED такива, но при оценка на ефекта трябва да се има 

в предвид, че тя е изпълнявала функциите си да осигури оптимална осветеност 

на населените си места, където е липсвала такава, но тенденцията на подмяна е 

стабилна  и в бъдеще този отрицателен ефект ще бъде преодолян. Потенциална 

възможност са и LED телата с фотоволтаици. 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради е временно спряна, Община Неделино разчита с подновяването 

и да бъдат санирани двата жилищни блока на територията на града, 

алтернативни източници на финансиране могат да бъдат и  някои от изброените 

в точка 8 - „Източници на финансиране“.  

Община Неделино разполага със сгради, които са с подменена дограма и 

им е направена топлоизолация, но не е решен проблемът с отоплението. Тези 

сгради са в различен етап на енергийно обследване. От 2021 г. се появява 

възможност да се кандидатства с проекти за точно такъв профил сгради по 

Финансов механизъм на ЕИП/Норвежки финансов механизъм за отопление с 

термопомпи. Община Неделино осъзнава необходимостта от реализирането на 

такива проекти и определя тези сгради като приоритетни за кандидатстване  и 

по други програми от изброените в точка 8 - „Източници на финансиране“. 
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Механизъм за отопление и охлаждане с термопомпи: 

 

Един по-лесен, по-екологичен и по-енергийно ефективен метод за 

отопление е термопомпата. При нея има голяма начална инвестиция, но има и по -

дълъг експлоатационен живот, ниски сметки, няма нужда от консумативи или 

специална поддръжка. Те са контролирани от термостат, който гарантира, че 

предпочитаната температура се поддържа в комфортните норми. Не е необходимо 

да се коригират настройките на термопомпата, тъй като тя прави всичко това 

сама, чрез интелигентен алгоритъм.  

Друг плюс на термопомпите е това, че дават възможност въздухът да бъде 

филтриран. Нещо, което не може да бъде направено, ако се отоплявате на дърва, 

въглища, газ или пелети. Даже в много от тези случаи въздухът в помещенията е 

изпълнен с фини прахови частици, които могат да причинят различни 

заболявания на дихателната система. Въздухът в помещенията се филтрира и е 

подходящ за хора страдащи от алергии.  

Другото полезно предимство на термопомпата е, че както може да генерира 

топлина, така може да работи и като климатик, който да охлажда през лятото, 

изсмуквайки топлите частици от въздуха вътре в помещението. Не всички 

термопомпи имат тази функция. 

Тук може да се контролира качеството на въздуха, влажността, 

термопомпата не консумира кислорода във въздуха. При отопление с термопомпа 
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няма нужда от никакво горене, а за да осигури топлинна енергия, термопомпата 

консумира до 4-5 пъти по-малко електрическа енергия, необходима само за 

компресора и някой други малки консуматори от цялата система. По този начин 

нямаме допълнителни въглеродни емисии.  

Термопомпата чрез използване на 1 kWh електроенергия,  дава от 2 до 4 

kWh топлинна мощност от източника на енергия към стаите, като по този начин 

се осигурява ефективно 3-5 kWh топлинна енергия. Може да се предположи, че 

¾ от отоплението на къщата идва от енергията акумулирана от земята, водата и 

въздуха, а само ¼  от електроцентрали.  

С други думи, ако една къща се отоплява чрез електроенергия, а след това 

при реновация се инсталира термопомпа, то това би довело до намаляване 

на  сметките за ток с 75%. При сегашните цени на дървата, въглищата и 

природния газ, това означава, че отоплението с термопомпа е над 4 пъти по-

евтино от отоплени с твърди и течни горива. За момента това е най -евтиното 

решение за отопление в повечето европейски страни.  

 

Най-често препоръчваните енергоспестяващи мерки с посочен период на 

откупуване са: 

Енергоспестяваща мярка 

Период на 

откупуване 

(години) 

Подмяна на помпи, вентилатори и др. елементи при генериране на топл/студ 7,1 

Подмяна на дограма 8,3 

Настройки (вкл. „температура с понижение“) 2,1 

Мерки при охлаждане 6,1 

Мерки по системата за БГВ 6,7 

Мерки по сградна инсталация (тръбна мрежа) 8,1 

Мерки по прибори за измерване, контрол и управление 3,9 

Мерки по осветление 6,6 

Мерки по котелна инсталация (отопление и вентилация) 6,3 

Мерки по абонатна станция 5,4 

Мерки за подмяна на битови уреди и/или офис оборудване 9,0 

Изолация на покрив 7,9 

Изолация на под 7,6 

Изолация на външна стена 7,1 

Други 5,8 

ВЕИ 7,8 
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Предпочитаните мерки за намаляване на енергийната консумация са 

свързани с подобряване на техническите показатели на ограждащите 

конструкции на обектите – изолация на външни стени, подове и покриви, както и 

подмяна на дограма. Чрез използване на съвременни изолационни материали и 

дограми, изброените мерки водят до понижаване коефициента на 

топлопреминаване през външните ограждащи конструкции и до намаляване 

степента на инфилтрация до стойности, съобразени с изискванията за енергийна 

ефективност. 

Следващите по значимост мерки са подобряване функционирането на 

котелни инсталации и абонатни станции, чрез цялостната им подмяна или 

подмяна на елементи от тях.  

Веднага след тях се нарежда мярката за подобряване работата на сградните 

инсталации за отопление, топла вода и вентилация. Това включва частична 

реконструкция или цялостна подмяна на инсталациите – отоплителни тела, 

помпи, вентилатори, арматура и тръбна мрежа (вкл. изолация), въвеждане на 

автоматика и др. 

Останалите мерки не се предписват често, но и те от своя страна, също 

водят до сериозна икономия на енергия . 

 

6. Очаквани ефекти от изпълнението 
 

Максимално точното предвиждане за очакваните ефекти от изпълнението 

на дейностите, мерките и проектите ще даде възможност за цялостна 

техникоикономическа оценка на програмата за енергийна ефективност на община 

Неделино. 

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на 

програмата, са следните: 

✓ икономия на топлинна енергия;  



  ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 с т р .  24 от 33 

 

✓ икономия на електрическа енергия;  

✓ икономия на горива;  

✓ намалени емисии парникови газове;  

✓ икономия на средства.  

За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на 

откупуване, но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната 

значимост. Освен това, е важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на 

дейностите и мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на 

топлинната и електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават 

да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на 

международните пазари, поради което срокът на откупуване ще бъде по -малък, в 

сравнение с изчисленията направени към днешна дата. Допълнителна 

предпоставка за намаляване на срока на възвръщаемост на инвестициите е и 

бъдещата възможност за търговия на спестени емисии на парникови газове.  

Освен горните практически резултати, изпълнението на програмата за 

енергийна ефективност ще доведе до:  

✓ опазване на околната среда;  

✓ забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;  

✓ подобряване на условията и стандарта на живот на хората;  

✓ диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта 

на крайните клиенти от цените на горива и енергии;  

✓ създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, 

фирми за услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места;  

✓ създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по -

голяма сигурност на доставките; 

✓ подпомагане постигането на устойчиво развитие и подобряване на 

показателите на околната среда.  
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7. Етапи на изпълнение 
 

1) Инвестиционно намерение 

Включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се 

установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, 

начините и мащаба на изпълнение й и др. Тези проучвания следва да изяснят и 

положението по редица маркетингови и други въпроси.  

 

2) Предварително проучване 

Необходимо е да се направи предварително (т.н. предпроектно) проучване 

за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и 

дейности а намаляване на енергийното потребление – състояние на 

съоръженията, конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните 

разходи за последните години и др.  

 

3) Инвестиционен проект 

Разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи 

поради спецификата и обема на предвидените дейности – например Подмяна на 

отоплителна инсталация, Подмяна на котел на твърдо гориво с котел на природен 

газ, Газифициране на детска градина, училище и др.  

 

4) Подготовка и изпълнение на строителството  

Включва подготовка на всички необходими документи и извършване на 

строително - монтажни дейности за постигане на поставената цел.  
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5) Мониторинг 

За установяване намалението на енергийното потребление след 

реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършва 

ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, 

трябва да се извърши и инструктаж на техническия персонал по поддръжката на 

инсталациите и/или други отговорни лица. На база на тази информация се 

изготвят доклади в които се извеждат мерки и препоръки за оптимизиране и 

подобряване на експлоатационни процеси и потребителско поведение.  

 

8. Източници на финансиране 

Съгласно чл. 12, ал.4 от ЗЕЕ средствата за изпълнение на Програмите за 

енергийна ефективност следва да бъдат предвидени в бюджетите на съответните 

ведомства. Освен тях за изпълнението на дейностите и мерките на ПЕЕ може да 

се търси финансиране от следните подходящи източници: 

➢ Кредитна линия за енергийна ефективност;  

➢ Оперативни програми; 

➢ Заеми от търговски банки; 

➢ ESCO услуги; 

➢ Безвъзмездни помощи предоставяни от екологични фондове, в частност от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

и Националния доверителен екофонд, в т.ч. и безлихвени заеми;  

➢ Финансов лизинг на оборудване;  

➢ Заеми от международни банки, напр. Европейската инвестиционна банка и 

др. 

По-важните източници на средства, които могат да осигурят възможности 

за финансиране на проекти за енергийна ефективност са:  

➢ Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението 

на мерките по ПЕЕ; 
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➢ Републикански бюджет – под формата на субсидии, компенсации или 

Национални програми, подобни на Националната програма за ЕЕ на 

многофамилни жилищни сгради;  

➢ Програма за развитие на селските райони 2021-2027 г.; 

➢ Частни инвестиции – стопанските субекти могат да реализират проекти по 

енергийна ефективност и възобновяеми източници и чрез собствени 

средства; 

➢ Публично-частно партньорство (ПЧП) – отчитайки европейското 

законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е дългосрочно 

договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за 

финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на 

инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където 

частният партньор поема строителния риск и поне един от двата риска – за 

наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене. ПЧП 

плащанията, свързани предоставяната от частния партньор публична 

услуга, са обвързани с постигане на определени критерии за количество и 

качество на услугата. Общинската администрация (като потребител на 

услугата) има право да редуцира своите плащания, както би направил и 

всеки „обикновен клиент“ при непредоставяне на необходимото 

количество и качество на услугата.  

➢ ЕСКО услуги – ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в 

България от няколко години. ЕСКО компаниите се специализират в 

предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. Основната им 

дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване 

на енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за 

покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават 

своето възнаграждение от постигнатата икономия за периода, определен 

като срок за откупуване. Намаляване разходите за горива, енергия и други 

консумативи и повишаването на комфорта в сградите държавна или 

общинска собственост, могат да са предмет на договори за управление и 

експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж.  

➢ Финансиране от ФЕЕВИ – фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници“ ФЕЕВИ е юридическо лице, създадено по силата на Закона за 
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енергийна ефективност ЗЕЕ. Фондът управлява финансови ресурси, 

получени от Република България от Глобалния екологичен фонд ГЕФ с 

посредничеството на Международната банка за възстановяване и развитие 

и от други донори. 

➢ Финансов механизъм на европейското икономическо пространство ЕИП – 

Норвежки финансов механизъм – финансовият механизъм на ЕИП (ФМ на 

ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) са финансовият принос 

на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за европейската солидарност и 

сближаване. Механизмът ще финансира проекти за енергийна ефективност 

през програмния период 2021-2027 г. Страните допринасят за това чрез ФМ 

на ЕИП и НФМ. Също както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови 

механизми предоставят подкрепа на държавите – членки на ЕС. Техните 

приоритети отразява приоритетите на ЕС за зелена, конкурентноспособна 

и приобщаваща Европа. В съответствие с приоритетите на ЕС за текущия 

период на финансиране, наскоро чрез ФМ на ЕИП и НФМ бяха създадени 

регионални фондове за борба с безработицата сред младите хора и за 

насърчаване на трансграничното сътрудничество.  

➢ Национален доверителен ЕкоФонд (НДЕФ)  – фондът е създаден през м. 

октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение. Съгласно чл. 66, ал. 

1 на Закона за опазване на околната среда, целта на фонда е управление на 

средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на „Дълг 

срещу околната среда“ и „Дълг срещу природата“, от международната 

търговия с предписани емисионни единици за парникови газове, от 

продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, 

както и на средства предоставени на база на други видове споразумения с 

международни, чуждестранни или български източници на финансиране, 

предназначени за опазване на околната среда на РБ. Фондът допринася за 

изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от 

страната международни ангажименти в областта на опазване на околната 

среда. Националният доверителен ЕкоФонд е независима институция, 

която се ползва с подкрепата на българското правителство.  

➢ Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници за България (КЛЕЕВЕИ)  е разработена от Европейската банка 
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за възстановяване и развитие ЕБВР в сътрудничество с Българското 

правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии 

на участващите български банки, които от своя страна предоставят заеми 

на частни дружества за проекти за енергийна ефективност в 

промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни източници. 

Български бански участващи в КЛЕЕВЕИ са: Българска Пощенска Банка, 

ДСК, Уникредит Булбанк, Юнионбанк, Обединена Българска Банка, Банка 

Пиреус, Райфайзенбанк. 

➢ Международен фонд „Козлодуй“ – Международен фонд "Козлодуй" (МФК) 

е създаден през 1999 г., администриран от Европейска банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР), за подкрепа на дейностите по 

извеждане от експлоатация и намаляване негативните последици от 

ранното затваряне на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй". Част от целите на 

МФК са подпомагане необходимото преструктуриране, подобряване и 

модернизиране на секторите производство, пренос и разпределение на 

енергия, както и да се подобри енергийната ефективност.  

Приоритетите на МФК в "неядрен" прозорец са:  

o Сигурност на енергийните доставки  

o Рехабилитация и модернизация на секторите производство, пренос 

и разпределение на енергия 

o Енергийна ефективност 

o Околна среда 

➢ Предприятие за управление на дейности за опазване на околната среда и 

водите 

➢ Фонд за Декарбонизация със средства по Европейските фондове за 

кохезионна политика 2021 – 2027 – консолидиран и ясно разпознаваем 

фонд, който ще включи голям кръг заинтересовани страни и успешно ще 

адресира необходимостта от финансиране за широка група бенефициенти.  

➢ „Вълна на обновяване“ / Renovation Wave  

▪ Цели: 

o Удвояване на годишните нива на енергийно обновяване на 

сградите през следващите десет години; 
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o Подобряване на качеството на живот на хората, които живеят 

в и използват сградите;  

o Намаляване на емисиите на парникови газове в Европа;  

o Създаване на нови зелени работни места в строителния 

сектор. 

▪ Ключови принципи: 

o Енергийна ефективност; 

o Достъпност; 

o Декарбонизация и интеграция на възобновяемите енергийни 

източници; 

o Жизнен цикъл и ефективност на ресурсите;- 

o Високи здравни и екологични стандарти;  

o Справяне с двойните предизвикателства на зеления и 

дигиталния преход; 

o Уважение към естетиката и качеството на архитектурата.  

▪ Фокусни области: 

o Справяне с енергийната бедност и сградите с най-лоши 

показатели; 

o Обновяване на обществени сгради, като административни, 

образователни и здравни заведения;  

o Декарбонизация на отоплението и охлаждането.  

▪ Области на намеса и водещи действия:  

o Укрепване на информацията, правната сигурност и стимули за 

публични и частни собственици и наематели да предприемат 

обновяване; 

o Осигуряване на адекватно и добре насочено финансиране;  

o Увеличаване на капацитета за подготовка и изпълнение на 

проекти; 

o Насърчаване на цялостни и интегрирани интервенции за 

обновяване на интелигентни сгради, интегриране на 

възобновяема енергия и възможност за измерване на 

действителното потребление на енергия; 
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o Осъществяване на строителната екосистема годна да осигури 

устойчиво обновяване, базирано на използване и повторна 

употреба на устойчиви материали и интегриране на природни 

решения; 

o Използване на обновяването като начин за справяне с 

енергийната бедност и достъпа до здравословни жилища за 

всички домакинства, включително за хора с увреждания и за 

възрастни хора; 

o Насърчаване на декарбонизацията на отоплението и 

охлаждането. 

➢ Възможности по Инструмент за устойчивост и възстановяване  

Проект Бенефициент 

Енергийно обновяване на държавни и 

общински сгради до достигане на висок 

енергиен клас и използване на енергия от 

възобновяеми източници 

Публични органи – 

държавни и общински 

администрации 

Енергийно ефективни общински системи за 

външно изкуствено осветление  

Общински 

администрации 

Продължаване на обновяването на жилищния 

сграден фонд 

Домакинства 

Финансиране на единични мерки за енергийна 

ефективност в еднофамилни сгради и 

многофамилни сгради, които не са свързани 

към топлопреносни и газопреносни мрежи  

Домакинства 

Обновяване за енергийна ефективност на 

промишлени сгради 

Сектор „Индустрия“ 

и др. 

 

9. Наблюдение и контрол 

Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да 

изостане от предначертания график и действителните резултати да са различни 
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по време и сила от това, което се очаква. Много проблеми от такъв характер могат 

да бъдат смекчени или предотвратени  при изграждането на система за 

мониторинг и контрол. Тази система осигурява  необходимите инструменти, 

които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните 

стратегически цели. Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на 

изпълнението, съпоставка на действителното и очакваното изпълнение и 

предприемане на коригиращи действия, ако се налага. Необходимо е да има 

периодичност на събираната информация, периодичност на изготвяне на 

съответните доклади както и да бъдат разпределени отговорностите по 

осъществяването на мониторинга и оценката. За да стане това ще бъде създаден 

обучен екип от експерти от Общинска администрация, които ще одобряват и 

утвърждават индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на базата на 

което ще се извършва: 

✓ периодични прегледи на постигнатият напредък по отношение на 

изпълнение на целите; 

✓ разглеждане на резултатите от междинната оценка  

✓ анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите ; 

✓ оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на 

резултатите; 

✓ разглеждане на предложенията за промяна на мерките;  

✓ предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ.  

 

10. Оценка на постигнатите резултати 

Основните индикатори за изпълнение на целите на програмата са 

следните: 

✓ Постигане на съответствие с общоевропейските стандарти;  

✓ Увеличаване на зелените площи – индикатор – кв. метра зелена площ на 

човек от населението; 

✓ Прилагане на енерго-ефективни изисквания при провеждането на тръжни 

процедури – индикатор – 100% тръжни процедури, при които са 

приложени изискванията;  
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✓ Употреба на ВЕИ и подобряване на ефективното използване на енергията 

– индикатор - % от произведената енергия от ВЕИ спрямо общо 

произведената енергия; 

✓ Привеждане на сградите в съответствие със стандартите за енергийна 

ефективност и изискванията на наредбите – индикатори – в 100% от 

общинските сгради да се изпълнят комплексни енергоспестяващи мерки и 

да бъдат извършени контролни обследвания.  

 

11. Отчет на изпълнението 

Изпълнението на ПЕЕ се отчита ежегодно пред изпълнителния директор на 

АУЕР. Отчетът и се извършва по образец и следва да съдържа описание на 

дейностите, мерките, размера на постигнатите енергийни и финансови икономии. 

Отчета за изпълнението на ПЕЕ се публикуват на интернет страницата на община 

Неделино и се представят на АУЕР не по-късно от 01 Март на годината 

последваща отчетната година.  

 


